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Resumo: Esta tese pretende investigar, através de uma pesquisa 

de campo, a importância que os executivos da alta cúpula da 
empresa e os gerentes de recursos humanos atribuem a essa área. 

Os dados obtidos foram confrontados com a teoria de recursos 

humanos no sentido de se buscar uma comparação entre a teoria 

e a prática do processo de admiuistrar as pessoas. 
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Pessoal - Executivos - Gerência - Globalização da Economia -
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"E quando em muitos a noção pulsar 
do amargo, injusto e falso por mudar, 
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo melhor e muito mais humano. " 

( Geir Campos) 
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Apresentação 

o objetivo de se investigar a importância da área de recursos 

humanos surge da necessidade de se verificar a consistência entre o que é 

ministrado nos cursos superiores, decorrente de produção científica, e a fonna 

como é percebida essa área, a partir da visão dos executivos da alta cúpula das 

empresas e dos gerentes de recursos humanos. 

Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa de campo a fim de 

buscar subsídios para ser analisado e poder exibir a posição que recursos 

humanos possui neste contexto de importância. 

o primeiro capítulo irá se preocupar em expor a evolução e o 

significado da administração de recursos humanos, abrangendo o período que 

vai de 1930 a 1980. Recursos humanos teve seu início decorrente de 

exigências legais e não apresentava nenhuma preocupação no sentido de 

buscar a adaptação das habilidades humanas com as exigências do cargo. 

! 
j 
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Surge, pois, como uma necessidade de administrar papéis, uma forte exigência 

do Ministério do Trabalho. 

o capítulo dois apresenta a relação que se estabelece entre os 

diversos modelos sistêmicos e o processo de gestão que se desenvolveu 

internamente à empresa. 

o capítulo três irá relatar a forma como os diversos elementos 

estratégicos existentes no ambiente poderão influenciar em termos de desafios 

e oportunidades a área de recursos humanos da empresa. 

A influência da globalização da economia sobre recursos 

humanos será tratada no capítulo quatro. Grande ênfase será atribuída ao 

"choque de cultura" com que o executivo se defronta na condição de 

"expatriado". Busca-se analisar também a carreira desse executivo ao retomar 

à empresa matriz. 

Os capítulos cmco e seIS irão exibir, respectivamente, a 

metodologia utilizada na pesquisa de campo e as análises e interpretações dos 

diversos dados obtidos através da mesma. Diversas segmentações de variáveis 

foram feitas para se vislumbrar melhor a especificidade e os resultados desses 

dados. 
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A parte final, conclusões e recomendações, se preocupa em 

posicionar qual a importância que a área de recursos humanos assume. 

Enfatizamos o fato de as pessoas não atuarem apenas na área de 

recursos humanos, mas sim na organização como um todo. Consequentemente, 

tal posicionamento nos remete à visualização e certeza de que todo gerente, 

independente da área em que atua, é antes um gerente de recursos humanos, 

pois as mesmas fazem parte do seu contexto de trabalho. 
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Capítulo 1 

Uma Visão Histórica 

A história da Administração de Recursos Humanos, no Brasil, 

pode ser dividida em dois grandes períodos: o anteríor e o posterior à década 

de 80. Tomamos como ponto de referência essa década, porque nela ocorreram 

mudanças consideráveis no processo de gestão dos recursos humanos. 

A administração de recursos humanos surgiu com as alterações 

ocorridas na composição e na quantidade da mão-de-obra industrial, com o 

aumento da influência das camadas urbanas e dos setores industriais e com a 

progressiva remodelação do papel do Estado como elemento racionalizador 

do sistema econômico. A intervenção crescente do poder público na economia 

buscou regulamentar o conflito entre capital e trabalho através de canais 

institucionalizados com a criação da legislação trabalhista. 
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Assim, a presença do Estado nas relações de trabalho se fez 

sentir através da. criação do Ministério do Trabalho. Nesse sentido, Leôncio 

Martins Rodrigues afinna: "No caso brasileiro, para que se possa compreender 

toda a significação da intervenção do Estado na "questão operária", faz-se 

mister atentar para o fato de que o poder executivo, no período do Estado 

Novo, não se limitou a estabelecer os limites "toleráveis" das reivindicações e 

participação do proletariado ( ... ), mas chamou a si a própria organização dos 

sindicatos: ditou os critérios associativos segundo os. quais deveriam ser 

formados, estabeleceu suas estruturas, traçou os limites de suas ações e 

objetivos, garantiu sua subsistência através do imposto sindical"l . 

Considera-se que antes da década de 30 as relações de trabalho 

eram regidas por acordos particulares entre patrões e empregados. Com o 

surgimento da CLT, a gestão dessas relações transferiu-se para outro eixo 

institucional, no qual os patrões não conseguiam mais coordenar os 

desdobramentos legais que balizavam as relações de trabalho. 

Diante do impacto da legislação trabalhista, as empresas criaram 

a Seção de Pessoal. Para dirigi-la, surgiu o primeiro profissional de recursos 

humanos responsável pelas questões legais, representado pela figura do 

advogado, que se tomou um especialista em Direito do Trabalho capaz, 

1 RODRIGUES, L. Conflitos Industriais e Sindicalismo no Brasil. São Paulo: Ed. Difel, 1996. 
p.1l4. 
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consequentemente, de entender e implementar as leis. Em algumas, empresas o 

advogado foi substituído pelo contador. Introduzia-se assim, no eixo patrão

empregado, uma terceira dimensão para as relações entre Capital e Trabalho. É 

importante observar que esses profissionais administravam "papéis" e não 

pessoas, tendo por base todo um contexto burocrático, matematizado na 

carteira profissional, na ficha de empregado, no atestado de saúde, nos 

apontamentos de horas etc. A função desse novo profissional é a busca da 

obediência por parte dos empregados, em que "ordens se cumprem e não se 

discutem". 

Não podemos ainda atribuir grande ênfase às funções de pessoal. 

A única função praticada nesta época que merece um certo destaque é a de 

admissão do empregado, que tem por base examinar uma série de 

características pessoais que irá informar se a pessoa está ou não apta a exercer 

a função. Taylor usava como parâmetro de seleção a resistência fisica do 

empregado, a fim de minimizar o processo de fadiga no trabalho, que era 

altamente prejudicial à eficácia organizacional. 

1 .  Ao longo da história, esses parâmetros seletivos foram 

mudando. Particularmente, no caso brasileiro, havia muito 

pouco a observar e aplicar em relação a esse processo, devido 

a dois fatores que restringiam a implementação do processo 
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seletivo: No período de 1930 a 1950, não se havia iniciado 

ainda o grande fluxo migratório proveniente dos setores 

rurais para os grandes centros urbanos. Este fato irá se refletir 

na formação do· mercado de mão-de-obra do centro urbano, 

que era sem expressão. A grande formação de mão-de-obra 

ocorria nos setores rurais, uma vez que, nesse período, a 

ênfase econômica ocorria no setor agrícola e não no setor 

industrial. Percebe-se então que a formação de um mercado de 

desempregados nos centros urbanos era incipiente, afetando 

diretamente o preenchimento das vagas por parte das 

empresas. Este fato irá se refletir no baixo nivel de exigências 

seletivas para a ocupação dos cargos. 

2. O segundo fator diz respeito à baixa utilização de tecnologia 

no setor industrial, onde a ênfase era atribuída mais ao 

trabalho artesanal do que ao técnico. O setor industrial 

brasileiro deste período era composto pelas empresas têxteis e 

de alimentação, com destaque também para o serviço público. 

Não havia empresas que apresentassem alto grau de 

complexidade fabril. As exigências de formação de pessoal 

eram baixas, uma vez que o aprendizado para a tarefa ocorria 
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no próprio local de trabalho, na forma de um treinamento 

informal. 

Em vista desses dois fatores, o processo de seleção desse período 

enfatizava mais o "saber fazer" ou ter um potencial para a aprendizagem. Não 

se buscava a aplicação de critérios mais complexos que demandassem a 

utilização de técnicas seletivas de maior profundidade. 

A transformação desse quadro só irá ocorrer a partir do governo 

Dutra, quando muitas pequenas empresas foram à falência em função de 

estratégias econômicas ineficientes. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam 

contraído uma grande dívida para com o Brasil. A partir de gestões 

diplomáticas, o governo brasileiro aceitou-se que a dívida fosse paga com 

produtos não duráveis, como alimentos, tecidos etc. A entrada desses produtos 

no mercado brasileiro, a preços mais acessíveis, irá promover a grande falência 

das empresas que atuavam nesses setores. Inicia-se, assim, o processo de 

desemprego, dando formação ao mercado de mão-de-obra desempregada que 

irá motivar a criação de novas técnicas de seleção, dotadas de um maior grau 

de exigências e particularidades. 
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A função remuneração não demandava grandes estratégias, uma 

vez que a intervenção estatal, através da CLT, além de determinar o salário 

mínimo, criou um conjunto de normas que regulamentava, inclusive, a 

concessão de aumentos salariais. 

Na década de 50, um novo movimento irá se mcorporar à 

administração de pessoal, a psicologia industrial, que vai estabelecer suas 

bases e continua a se desenvolver até os dias atuais. Este periodo é 

identificado através de estudos sistemáticos promovidos pelos psicólogos no 

campo industrial. 

É importante observar que a psicologia industrial não questiona 

os fundamentos da administração cientifica, sendo coexistente a ela, como 

afirma Secula: " A ação da administração científica e da psicologia industrial 

são similares, uma vez que ambas se interessam em investigar 

sistematicamente os procedimentos e os métodos usados no contexto da 

organização industrial. A principal diferença, entretanto, é que a administração 

científica se direciona para o papel do engenheiro e para os estudos 

relacionados ao processo de produção, enquanto a psicologia industrial se 

direciona para o papel do psicólogo e para os estudos das práticas de 

pessoal ,,2 . 

2 SECULA, AF. PersonaJ Administration and Human Resources Management. New York: John 
Weley & Sons Inc., 1976. p.17. 
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Como decorrência da infra-estrutura criada em décadas 

anteriores, SurgiU o parque industrial brasileiro. Grupos econômicos 

internacionais instalam-se no Brasil, e trazendo consIgo tecnologias rnrus 

complexas do que as existentes, assllU como processos de trabalho que 

buscavam uma maior eficiência. 

Uma nova mudança de eixo irá ocorrer, uma vez que a mão-de-

obra existente mais o fluxo migratório do setor rural para os grandes centros 

urbanos não estava capacitada para lidar com as novas tecnologias do tipo 

prensa hidráulica e com os novos processos de fabricação. As relações de 

trabalho se tomam dificeis e o departamento de pessoal não fornece respostas 

eficientes para a nova fábrica que surge. Além do controle imposto sobre o 

comportamento da mão-de-obra, também era procurada sua melhor 

capacitação. Em relação a esse impacto tecnológico, Davis irá afirmar: "A 

tecnologia de automóveis e aviões modificou a indústria de transportes. As 

empresas automobilísticas e de aviação cresceram. O crescimento criou 

demanda de mais empregados e treinamento. A automação é a outra maneira 

principal pela qual a tecnologia afeta a administração de pessoal"3 . 

Novas tecnologias irão demandar um processo de seleção mais 

eficaz, a fllU de que o processo de treinamento possa ser implantado a partir do 

3 DA VIS, K. e WERTIIER, W.B. Personnel Management and Human Resources. New York: 
McGraw-Hill Inc., 1981. p.29. 
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potencial de aprendizagem da classe trabalhadora. Diferentes funções passam 

a demandar diferentes aptidões e talentos. Através da seleção, busca-se 

equacIOnar as exigências impostas pelas tarefas com as habilidades dos 

candidatos. A ênfase passa a ser a pessoa certa no trabalho certo. Muito 

embora esse conceito seja simples de entender, as técnicas e os métodos de 

análise utilizados na sua implementação são dificeis de serem desenvolvidos. 

Secula observa que: "Os psicólogos industriais foram os primeiros 

pesquisadores a medirem o trabalho individual e as diferenças dos 

empregados. Talvez a mudança mais significativa que os psicólogos industriais 

desenvolveram a respeito do processo de seleção foi a introdução de testes 

psicológicos nas rotinas normais da prática de administração de pessoal,,4. 

Essa contribuição, posteriormente, ampliou-se para a prática de 

entrevistas, mensuração de atitudes dos candidatos, teoria da aprendizagem, 

treinamento etc. 

Se antes existia apenas o advogado como profissional da área de 

administração de pessoal, os psicólogos industriais vão ampliar e estender os 

pressupostos de administração de pessoal para outras categorias profissionais. 

Tal fato irá se refletir na atuação de pedagogos, assistentes sociais, 

administradores etc., além de refletir-se na atuação dos psicólogos, e, mais 

recentemente, dos engenheiros e antropólogos. A incorporação desses novos 

4 SECULA, AF. Personal Administration . . . . p.18. 
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profissionais irá ampliar as dimensões da administração de pessoal, antes 

restrita apenas ao departamento de pessoal. Surgem então as novas funções de 

pessoal que segundo Bélanger5 podem ser estruturadas em três grandes tipos 

de atividades. 

"1. A aquisição de recursos humanos compreende a descrição de 

funções ou de cargos, o planejamento de recursos humanos, o 

recrutamento, a seleção e a colocação; 

2. O desenvolvimento de recursos humanos engloba as 

atividades de determinação das necessidades de formação das 

diferentes categorias de pessoal, a criação de programas de 

formação e suas avaliações. Essas atividades irão permitir às 

pessoas adquirirem os conhecimentos e as habilidades 

necessárias para um melhor desempenho ou ainda para atingir 

cargos de maiores complexidades e responsabilidades, ou seja, 

cargos mais importantes; 

3. A conservação dos recursos humanos reagrupa as atividades 

de avaliação de desempenho, da administração de salários e 

dos beneficios. ( . .. ) A negociação de uma determinada 

convenção e sua implementação ocupam a maior parte do 

5 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégigue et Opérationuelle des Ressources Humaines. Paris: 
Gaetan Morin, 1993. p. 7. 
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tempo dos especialistas de relações de trabalho. Eles se 

preocupam em manter os recursos humanos no trabalho das 

organizações através da criação de um regime formal de 

relações eqüitativas". 

Essas novas funções de pessoal criarão a figura do profissional 

de recursos humanos nas mais diversas áreas de atuação. Justamente a partir 

dessas novas funções é que podemos construir a estrutura de recursos 

humanos da empresa. Essa estrutura denominar-se-á Relações Industriais. 

o surgimento da área de relações industriais irá promover a 

criação de um conjunto de conhecimentos estruturados. Surge uma literatura 

versando sobre conceitos, procedimentos e metodologias que irá coordenar os 

assuntos de pessoal na organização. Aparecem artigos sobre teorias e técnicas 

de administração de pessoal. Os diversos profissionais são chamados para 

promover a pesquisa e a divulgação desses conceitos. O conjunto de 

conhecimentos na área de pessoal vai, pouco a pouco, ampliando o currículo 

dos cursos de administração, dando formação a novas disciplinas. 

Nos dias atuais, a produção científica na área de recursos 

humanos adquire uma importância muito grande através de diversas 

publicações, tais como: Personnel Administration, Personnel Psychology, 
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Personnel Administrator, Personnel Joumal, Management of Personnel 

Quarterly etc. 

o caráter multiprofissional que se incorpora à administração de 

pessoal promove pequenos centros de excelência, mas não consegue atingir a 

grande eficácia, uma vez que o profissional irá se preocupar com a eficiência 

do seu setor, não interagindo com a área como um todo. Assim, muito embora 

o processo seletivo pudesse demonstrar um alto grau de eficiência, a ausência 

de uma ligação com o setor de desenvolvimento de pessoal fazia com que os 

empregados não conseguissem criar um projeto de vida em termos 

profissionais. Este fato acarretava a perda de bons empregados para a 

organização. 

Para solucionar toda essa problemática surgiu a necessidade de 

se desenvolverem políticas de integração para as diversas funções de 

administração de pessoal. A orgauização começa a implantar os pressupostos 

da teoria dos sistemas. 

A administração de pessoal adquire a conotação de um sistema 

com muitas funções interdependentes, cada uma virtualmente afetando a outra. 

Através de um caso, Davis e Werther demonstram em que implica essa falta de 

integração: "Na preparação de uma proposta para um contrato de construção, 
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mn estimador calculou mal os requisitos de recursos humanos. Foram 

contratados muitos trabalhadores não especializados e muito poucos 

especializados. Quando a expansão do estádio de futebol ficou atrasada em 

relação ao programa, os supervisores procuraram fazer com que o trabalho 

andasse mais depressa. Este apressamento levou a queixas por parte do 

Sindicato. Finalmente o gerente de projeto compreendeu o problema. O 

gerente demitiu mn terço dos trabalhadores não especializados, substituindo-os 

por pedreiros e carpinteiros. Esta decisão levou a problemas legais sobre 

reivindicações de compensação por desemprego e os empregados 

especializados de maior ganho fizeram com que as estimativas originais da 

folha de pagamento ficassem erradas. O gerente de pessoal teve de intervir. Os 

assentos no estádio estavam no lugar para o primeiro jogo, mas o empreiteiro 

perdeu $ 385.000 no empreendimento.,6. 

Este caso mostra que as atividades de administração de pessoal 

estão ligadas. Uma decisão errada na seleção, trouxe problemas para a 

empresa como mn todo. 

O processo interativo, decorrente da teoria dos sistemas, irá 

promover mna transformação não só na visão como na denominação do setor. 

Em vez do nome Relações Industriais, mna nova denominação surgiu: 

Administração de Recursos Humanos. A partir dessa denominação, 

6 DAVIS, K. e WERTIIER, W.B. Personnel Management... . p.14. 
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subentende-se que, como os demais recursos da organização, as pessoas 

passem a ser administradas como recursos e não como seres humanos. 

Objetivamos neste capítulo demonstrar de que forma ocorreu a 

evolução da administração de pessoal, de que maneira a ela foi-se 

incorporando uma gama de profissionais, conferindo à área o caráter 

multiprofissional que persiste até hoje. Demonstramos também como surgem 

as principais funções de pessoal e como se dá o inter-relacionamento das 

mesmas. 



Capítulo 2 

o Planejamento Estratégico e o Processo de 

Gestão de Recursos Humanos 

14 

A partir de 1978, começa a se esboçar os albores de uma abertura 

política, colocando fim a um periodo ditatorial que exibe como algumas de 

suas caracteristicas básicas um investimento maciço em infra-estrutura e um 

arrocho salarial muito forte, que motivou uma grande concentração de renda, 

posicionando o salário minimo como um dos mais baixos na comparação com 

os demais paises. 

Como conseqüência, a área de recursos humanos enfrentou um 

periodo caracterizado por uma série de adversidades, sendo a principal as 

intensas greves que ocorreram. Paradoxalmente, os profissionais dessa área 

não estavam preparados para lidar de forma eficiente com essas adversidades. 
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Como exemplo, podemos citar a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo - FIESP - que criou o Grupo 14 para negociar com os metalúrgicos. Um 

fato curioso é que esse grupo era formado por engenheiros e economistas, sem 

a participação dos profissionais de recursos humanos. Até esse período, esses 

profissionais sabiam atuar muito bem em relação às adversidades e problemas 

internos à empresa, mas não sabiam como se defrontar com as adversidades 

externas. Esse aprendizado significou um grande avanço na administração de 

recursos humanos. 

A partir desse período, as empresas começam a se preocupar em 

analisar as ameaças e oportunidades advindas do ambiente externo que, 

juntamente com os pontos fortes e fracos de cada empresa, vão constituir o 

ponto de partida para uma visão mais estratégica. Não basta apenas contratar 

pessoas, mas é necessário avaliar o potencial que garanta o desenvolvimento 

dos recursos humanos. 

Nos últimos vinte anos assistimos a um grau de mudança 

considerável, maior que em todos os séculos anteriores. Mudanças ambientais, 

sociais e tecnológicas, associadas ao aumento da internacionalização da 

economia, irão determinar a necessidade do planejamento estratégico para as 

empresas, no sentido de como tomar decisões envolvendo o futuro como um 

todo. 
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No panorama mundial o início dos anos 80 foi caracterizado pela 

relativa estabilidade da demanda por bens e serviços, assim como pelo 

engajamento gradual no mercado mundial. As empresas tenderam a 

diversificar suas linhas de produto a fim de atender uma demanda mais 

exigente. Essa diversificação ocorreu ou através da criação de novos produtos, 

ou pela fusão ou aquisição de outras empresas. Nesse contexto, surgiu o 

desenvolvimento da alta tecnologia que iria demandar uma direção empresarial 

mais preocupada com a formação e a capacitação dos recursos humanos, a fim 

de se obter uma melhor qualidade de produtos e serviços. A ênfase, pois, irá 

recair sobre pessoas bem selecionadas, bem formadas e bem remuneradas, a 

fim de prover a empresa de vantagens competitivas. 

Surgiu, então, a necessidade de se estabelecer uma ligação entre 

uma visão mais estratégica do processo de gestão das empresas e as políticas e 

práticas de gestão de recursos humanos. 

Bélanger observa que neste contexto de alta tecnologia "a gestão 

de recursos humanos encontra-se em uma encruzilhada: ou bem se adapta, 

como ocorreu no passado, às decisões importantes tomadas pela direção da 

empresa, ou busca efetuar um planejamento de recursos humanos paralelo e 

integrado à gestão estratégica global" 7 . 

7 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique. . . .  p.20. 
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Bélanger propõe que, no planejamento estratégico, o profissional 

de recursos humanos ocupe um cargo importante junto ao comitê responsável 

pelo planejamento estratégico da empresa. 

o planejamento estratégico envolve uma seqüência de atividades 

que consiste na elaboração e realização de meios corretos para se atingir os 

objetivos da empresa e levá-la a realizar sua missão em um ambiente de dificil 

previsibilidade altamente concorrencial. Tanto essa previsibilidade quanto os 

aspectos da concorrência estão relacionados às ameaças e as oportunidades 

decorrentes do ambiente no qual a empresa se insere. 

o planejamento estratégico irá exigir uma análise das variáveis 

que compõem o passado e o presente em relação às mudanças tecnológicas, 

econômicas e sócio-culturais, a fim de se determinar qual a capacidade que a 

empresa tem de sobreviver em termos de futuro. 

Nesse sentido, Bélanger e outros irão afirmar que "Para ser 

eficaz e para conservar um nível aceitável de rentabilidade, a empresa deve 

procurar desenvolver um conjunto de meios que irá facilitar sua adaptação em 

um contexto de mudança; é possível que ela seja obrigada a redefinir seu 

mercado e seus clientes, rever sua missão e sua razão de ser" 8 . 

8 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique. . . .  p.32. 
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De acordo com esses autores, o conjunto de meios relacionado 

acuna, refere-se � à natureza do produto ou aos serviços, à tecnologia de 

fabricação, à distribuição, à estrutura orgauizacional, ao clima existente e a 

qualidade dos recursos humanos que atuam na empresa. 

Assim, o planejamento estratégico, além de exigir a definição da 

missão da empresa, irá envolver uma série de processos, dentre os quais, o 

processo de gestão de recursos humanos. 

A missão se relaciona com a própria razão de ser ou de existir da 

empresa. Especificamente, em termos de recursos humanos, podemos definir a 

missão como sendo a busca de um vínculo entre os empregados e a 

organização. Assim a empresa se compromete a criar condições para que as 

principais necessidades sejam satisfeitas, enquanto os empregados prestam 

colaboração no sentido de levar a empresa a atingir seus objetivos. Podemos 

enfocar o planejamento estratégico em recursos humanos como sendo " um 

processo de gestão que consiste em considerar os recursos humanos por 

ocasião da elaboração e da realização de estratégias de gestão de uma empresa, 

de modo que as orientações e as práticas neste campo sejam harmonizadas 

com as da empresa, considerando os contextos internos e externos existentes 

em um determinado momento" 9 . 

9 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique.. . .  p.24. 
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o planejamento estratégico na área de recursos humanos irá 

fornecer um guia ou um plano de ação, a fim de se atingir os resultados 

desejados. 

Em relação à gestão estratégica de recursos humanos, Boog 

observa que " a função de recursos humanos tem passado por profundas 

alterações no sistema empresarial brasileiro, principalmente nas regiões mais 

industrializadas. De uma atuação meramente burocrática e disciplinadora, 

como é caracterizada desde o começo do século, a área de R. H. caminha 

rapidamente para posições de direção, falando em igualdade de condições com 

outras áreas funcionais, participando na formulação estratégica da empresa e 

. balanceando as diferentes forças sociais emergentes" 10 . 

Complementando a proposta anterior, Carrell e outros irão 

definir o planejamento em recúrsos humanos como sendo "Atividades 

direcionadas a uma grande variedade de assuntos referentes a pessoal que são 

relevantes à estratégia de negócios. A administração de recursos humanos 

deverá inter-relacionar todas as funções de recursos humanos e integrá-las com 

todas as partes importantes da organização: operacional, mercadológica, 

fmanças etc." 11 . 

la BOOG, G. G. - º Desafio da Competência. São Panlo: Best Seller, 1991. p.221. 11 CARRELL, M. R., ELBERT, N. F., HATFlELD, R. D. - Human Resource Management. New 
Jersey: Prentice Hall, 1995. 
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A operacionalização das definições expostos acima é percebida 

através da proposta de Davis e Werther "Os departamentos de pessoal prestam 

serviços aos outros departamentos. Eles existem para assistir aos empregados, 

gerentes e à organização. Os gerentes de pessoal não tem autoridade para 

ordenar que outros gerentes nos demais departamentos aceitem suas idéias. Em 

lugar disso, o departamento de pessoal tem apenas autoridade de assessoria, 

que é a autoridade para aconselhar, não para dirigir os gerentes de outros 

departamentos" 12 . 

Um dado comum a todas essas definições diz respeito à 

integração com as demais áreas da empresa. Porém esse conceito se defronta 

com a centralização das funções desempenhadas pela área de recursos 

humanos, impedindo que os gerentes das demais áreas estabeleçam com 

recursos humanos uma parceria que traduza a idéia de que "todo gerente é um 

gerente de recursos humanos", independente da área em que atua. Isso se 

justifica, uma vez que as pessoas atuam na organização como um todo e não 

somente na área de recursos humanos. Compete a essa área promover a 

integração dos diversos departamentos da empresa. Essa integração, no caso 

brasileiro, ainda não se iniciou. 

A área de recursos humanos decide ao nível técnico e 

operacional da organização. Decide, pois, sobre a uniformidade de salários, a 

12 DA VIS, K. e WERTIffiR, W. B. Personnel Management. . . .  p.12. 
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composição de beneficios, as políticas e diretrizes de pessoal etc. Isto não 

elimina a suposição de que recursos humanos possa, no futuro, desempenhar 

um papel importante no processo de gestão organizacional, do ponto de vista 

estratégico. 

Neste capítulo, pretendemos relacionar o planejamento 

estratégico com os desafios internos existentes na empresa, que irá resultar 

justamente no processo de integração. 

Vários autores projetaram modelos de gestão estratégica para 

recurso humanos. 

Fombrun, Tichy e Devamra13 discorrem sobre as principais 

funções referentes à gestão de recursos humanos dentro de um contexto 

integrado e estratégico. Eles reconhecem que alguns fatores ambientais tem 

tido uma influência muito forte sobre a definição da missão e das estratégias 

da empresa, que repercute sobre a estrutura da organização e sobre o sistema 

de gestão de recursos humanos. É importante observar que, para os autores, a 

missão e a estratégia traduzem a razão de ser da organização e determina a 

escolha em relação ao nível dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos e 

informacionais. Neste sentido, Fombrun e outros irão afirmar que" A estrutura 

13 FOMBRUN, C., ncHY, N. e DEV ANNA, M. A. - Strategic Human Resource Management. New 
York: John Wiley & Sons, 1994. Citado na obra de BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique ... 
p.22. 
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organizacional se apresenta como mn mosaico de atividades diferenciadas e 

coordenadas que procuram desenvolver a estratégia e realizar a missão" 14 . 

Assim, o sistema de gestão de recursos humanos irá desenvolver 

a estratégia a partir das quatro funções básicas que são: 

• a seleção, que inclui o planejamento da mão-de-obra; 

• a avaliação de desempenho, que tem por objetivo desenvolver 

mn sistema de remuneração eqüitativa e incentivadora no 

sentido de recompensar o bom desempenho; 

• a remuneração que, além do salário, deve incluir beneficios, 

participação nas ações da empresa etc. 

• o desenvolvimento, que compreende as atividades de 

formação que se estendem a todas as categorias de 

trabalhadores, no sentido de buscar a eficiência nas funções 

atuais e de desenvolver novos conhecimentos e habilidades a 

fim de vir a ocupar funções de maior complexidade. 

14 FOMBRUN, C. e outros. Strategic Human.. . .  p.22. 
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A relação entre essas quatro funções e as dimensões ambientais, 

tais como, culturais, econômicas e políticas são mostradas abaixo, na figura 1: 

ambiente político, cultural 
e econômico 

I missão estratégica I 

/ � 
sistema de gestão estrutura 

de recursos humanos organizacional 

remuneração 

desempenho avaliação 
seleção no do 

� 

:1 

trabalho desempenho 

formação, desenvolvimento e planejamento de carreira I--
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A proposta dos autores diz respeito ao fato de que as decisões 

que se referem à remuneração, à formação e à seleção são determinadas pelo 

nível de desempenho e de avaliação. 

A lógica que sustenta o modelo se relaciona com os diversos 

aspectos da gestão de recursos humanos com a estratégia e a estrutura da 

empresa. Assim, uma empresa empreendedora que pretenda lançar um produto 

no mercado adotará uma estrutura linear simples, de baixo nível de 

formalização. A seleção dará ênfase às pessoas criativas, capazes de colaborar 

diretamente com a realização do novo produto. Tanto a avaliação do 

desempenho como o processo de remuneração irão se basear nos resultados 

obtidos. O treinamento deverá ocorrer no próprio local de trabalho. 

Por outro lado, a empresa que apresenta um alto nível de 

maturidade e que implementa estratégias de diversificação, ou seja, incorpora 

novas linhas _ de produtos, possivelmente irá adotar uma estrutura 

multidivisional, altamente formalizada. O recrutamento e a seleção terão 

políticas bem definidas em termos de critérios e objetivos. A avaliação de 

desempenho será formalizada a partir dos resultados obtidos na performance 

do exercício do cargo. A remuneração irá se basear no equi- interno do 

contexto dos demais cargos e seguirá padrões de eficiência. Os processos de 

treinamento e desenvolvimento buscarão o rápido engajamento das pessoas em 
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relação às tarefas do cargo. 

Não se deve enfatizar essas estratégias de recursos humanos 

como sendo estáticas. Elas são influenciadas por fatores relacionados à 

estrutura, à tecnologia, à filosofia de gestão, ao ambiente externo e às 

aspirações e necessidades dos empregados. 

Dyer e Holderl5 propõem um modelo de gestão estratégica de 

recursos humanos baseado no desenvolvimento da empresa a partir da 

elaboração dos objetivos que irão, por sua vez, impor um caráter estratégico a 

gestão de recursos humanos. Esses objetivos são definidos a partir de quatro 

fatores que são: 

1. A contribuição diz respeito à produtividade que os 

empregados irão desenvolver na empresa; 

2. a composição profissional que a empresa irá refletir em seus 

quadros de pessoal no que se refere à distribuição de 

competência, a proporção entre o pessoal de quadros de 

carrerra e o pessoal de execução, e o número de níveis 

hierárquicos; 

15 DYER, L. e HOLDER, G. - A Strategic Perspective of Human Resource Management em Dyer, L. 
(org.), Human Resource Management: Evolving Roles and Responsabilities, Washington: Bureau of 
National Affairs, 1988. Citado na obra de BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique... . p.24. 
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3 .  a competência, ou seja, o nível de qualificação que a empresa 

exige das diferentes categorias profissionais que compõem o 

quadro de pessoal; 

4. o engajamento, ou seja, o grau de identificação dos 

empregados em relação aos objetivos da empresa. 

Figura 2 - O Modelo de Dyer e Holder 
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A figura 2 fornece uma representação visual sobre as diversas 

interações em · recursos humanos. Essas interações ou vinculos são 

estabelecidos a partir de um conjunto de variáveis que influencia os meios 

pelos quais os objetivos são atingidos. 

o modelo proposto envolve o desenvolvimento de três conjuntos 

de estratégias que são: uma estratégia empreendedora, fortemente baseada na 

redução de custos; uma estratégia de investimento cujo .elemento principal é a 

promoção da qualidade; e a terceira é uma estratégia de engajamento baseada 

na flexibilidade e na inovação. 

Comentando o modelo desses autores, Bélanger irá afirmar: "Em 

cada campo de atividade, as estratégias estabelecem vinculos de coerência 

entre os fins perseguidos e a escolha dos meios, a partir das variáveis de 

contextos organizacionais tanto internos quanto externos, refletindo assim o 

grau de desenvolvimento da empresa. 

Por exemplo, a uma estratégia empreendedora corresponde uma 

estrutura organizacional centralizada, cujas normas refletem a busca de um 

alto grau de rendimento, pouca ênfase ao planejamento de carreira, uma 

competência suficiente para responder às exigências atuais das tarefas, e um 

engajamento eficiente por parte do pessoal." 16 

16 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique... . p.26. 
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Prosseguindo, o autor afinna que, em relação à escolha dos 

meios nos principais campos de atividade de recursos humanos, deve-se existir 

uma sistematização no processo de seleção e formação, tarefas simplificadas, 

um mínimo de supervisão, assim como pouca comunicação com os 

empregados. 

Werther e Davisl7 fornecem uma outra visão sistêmica de 

recursos humanos onde a ênfase também ocorre nos objetivos da empresa, 

mas as interações sistêmicas são diferentes dos modelos anteriores. 

17 WERTIfER, W.B. e DAVIS, K. PersonneI Management.. . . p.15 
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Para os autores, o papel do profissional de recursos humanos irá 

consistir na capacidade de inter-relacionar os objetivos das pessoas, com os 

objetivos específicos de cada área de recursos humanos, acrescidos dos 

objetivos da sociedade como um todo. 
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A conexão desses objetivos deve refletir uma resposta aos 

desafios ambientais, tanto externos quanto internos. Desafios externos ocorrem 

em relação à economia como um todo, aos mercados, aos grupos de pressão e 

às políticas impostas pelos governantes. Desafios internos dizem respeito aos 

processos que ocorrem dentro da organização, tais como, concorrer com outros 

departamentos na distribuição orçamentária, saber aconselhar as demais 

gerências em assunto de pessoal, promover a qualidade de vida no trabalho 

etc. 

Para enfrentar esses desafios, o departamento de pessoal elabora 

o perfil do cargo e busca, através da seleção, o perfil do trabalhador que 

melhor se adapta às exigências do cargo. Uma vez contratados, os novos 

empregados deverão receber treinamento, tanto a nível de capacitação, para 

atuar no presente, quanto a nível de desenvolvimento, para atuar no futuro. Os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento do empregado devem ser 

precedidos pelo planejamento de carreira. 

Em relação ao subsistema "desempenho, remuneração e 

proteção", Werther e Davis irão afirmar: "Os especialistas de pessoal ajudam a 

prover a orgauização com elementos de desempenho efetivo. Para garantir 

bom desempenho, os especialistas de pessoal podem dar assistência 

melhorando a motivação e a satisfação do empregado. Um elemento 
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importante na manutenção da satisfação do empregado está nos programas de 

remuneração. Estes incluem salários, beneficios e outros serviços que o 

empregador proporciona. A satisfação também é mantida através das 

comunicações, aconselhamento e atividades disciplinares da empresa" 18 . 

Em relação à administração das relações trabaIhistas, pode-se 

afirmar que, por inúmeras razões, os empregados pretendem fazer parte do 

sindicato. Compete à administração de recursos humanos estabelecer 

negociações com o sindicato através da administração de um contrato coletivo 

de trabalho. 

Para fechar o sistema, a administração de recursos humanos 

determina os seus sucessos e fracassos que ocorrem no processo de gestão e 

que se desenvolvem através da auto-avaliação denominada auditoria de 

recursos humanos. O objetivo dessa auditoria consistirá na busca de soluções 

para os problemas de pessoal, assim como consciência dos desafios futuros, a 

fun de poder prever o impacto sobre a empresa e as pessoas que nela 

trabalham. 

Objetivamos, neste capítulo, analisar como as diversas funções 

de pessoal, que surgiram a partir de 1930, passaram a se relacionar no sentido 

de promover um caráter sistêmico à administração de recursos humanos. 

18 WERTHER, W.B. e DA VIS, K. Personne1 Management. . . .  p.16. 

.. 
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Capítulo 3 

o Contexto Ambiental e 

a Administração de Recursos Humanos 

Todas as definições sobre a administração de recursos humanos 

concordam em um ponto: existe uma ligação muito forte entre o planejamento 

estratégico da empresa e o desenvolvimento e a atuação dos recursos 

humanos. Porém, na prática, muitas vezes existe uma diferença em termos de 

como essa ligação é percebida e como é desenvolvida. Muito embora seja 

percebida como importante e necessária, seu desenvolvimento ocorre 

basicamente a partir de dados quantitativos como, por exemplo, a quantidade 

de pessoas a serem contratadas ou demitidas em função da implementação 

desse planejamento estratégico. 

,( É importante observar que, em relação às demais áreas, existem 
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uma série de dados que podem e devem ser quantificados. O mesmo não se 

pode afIrmar em relação à área de recursos humanos. 

Devemos concordar que as técnicas quantitativas de previsão 

fornecem uma satisfação aos que a utilizam porque traduzem uma impressão 

de rigor científico maior. As ameaças e oportunidades que atuam no ambiente 

irão exigir uma análise mais qualitativa do que quantitativa. 

Analisamos, nessa parte, os fatores externos que interferem no 

processo de gestão de recursos humanos das empresas. 

Os DesafIos Tecnológicos 

Nas últimas duas décadas, as empresas investiram maciçamente 

em tecnologia, gerando fortes impactos sobre o trabalho das pessoas. 

A introdução de robots na linha de montagem teve por função 

substitnir operários, além de reduzir as tarefas repetitivas que causavam um 

certo cansaço. Sobre esse impacto da tecnologia, Davis e Werther afIrmam que 

"A introdução de computadores em bancos mudou as necessidades de 

emprego. Antes dos computadores, os especialistas de pessoal recrutavam 

grande número de escriturários não especializados e semi-especializados. 

Contudo, os computadores solicitam programadores e analistas de sistemas 
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altamente especializados. Também foram necessários empregados seIll1-

especializados para processar informação em forma usável em computador. 

Para os de fora, os bancos pouco mudaram" 19 . 

A introdução dessas novas tecnologias terá efeito sobre a '  

organização do trabalho e também sobre as novas qualificações exigidas no 

processo de seleção. 

As novas qualificações irão repercutir na natureza do cargo e nas 

aptidões exigidas. Assim, onde antes os requisitos se baseavam em uma 

máquina de escrever, com as novas tecnologias as exigências demandarão 

conhecimentos e aptidões em lidar com o microcomputador. 

A tecnologia da empresa irá afetar profundamente a capacidade e i 
as habilidades que os empregados deverão exibir. Como conseqüência desse 

fato, Carrell e outros irão afirmar: 

"A tecnologia tem aumentado tremendamente as necessidades 

referentes às habilidades e aos treinamentos para o melhor desempenho das 

t Co • - ,, 20 are�as nas. orgamzaçoes . 

19 DA VIS, K. e WERTIlER, W. B. Personnel Management. . . .  p.29. 
20 CARREL, M. R., ELBERT, N. F. e HATFIELD, R. D. Humas Resource . . . .  p.34. 
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Diante das transformações tecnológicas, os autores argumentam 

que os empregados não apresentam a capacitação necessária, demandando um 

I 
investimento maior no processo de reeducação e de treinamento. Porém, os ; 

treinamentos ministrados pelas empresas demonstram conteúdos muito 

específicos, em função da tecnologia implantada. 

Em função de o treinamento ocorrer no próprio local de trabalho 

e em vista da especificidade do conhecimento transmitido, seu ensino não 

ocorre nas escolas técnicas ou universidades, gerando assim uma dicotomia 

entre o ensino e a prática. 

A experiência tem demonstrado que os empregados estão 

entusiasmados com as novas tecnologias e satisfeitos com esse novo . 

aprendizado que leva a desenvolver maiores responsabilidades, assim dá uma. 
i 

garantia maior em termos de permanência na empresa. 

A tecnologia não atua de forma isolada, mas, sim, gera impactos 

sobre os demais fatores e sobre as pessoas. Herbolzeimer e Mamkootbam21 

concluíram, através de pesquisa, que atualmente os empregados que se situam 
i i 

na faixa etária dos 22 aos 40 anos são os mais procurados, enquanto que, noi 

passado, o grupo etário de 35 a 50 anos formava o estamento etário mais 

21 HERBOLZELMER, E. e MAMKOOTI AM. K. Las Nuevas Tecnologias Y La Gestion de Los 
Recursos humanos. El caso de La Industria Automobilística en Espanha. Espanha: Papers Esade, 
dezembro 1991. número 74. p.7. 
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eficiente. Os trabalhadores que exibem mais idade se adaptam melhor às 

máquinas mecânicas e às operações manuais, enquanto que os mais jovens têm 

suas preferências voltadas para as máquinas eletrônicas. 

Em relação à formação, os autores afirmam: "Além disso, a 

direção das empresas pesquisadas informou tomar-se mais dificil, senão 

impossível, reciclar os trabalhadores com mais de 45 anos de idade, cujo nivel 

de escolaridade é comparativamente baixo, acabando, assim, por inibir sua 

capacidade conceitual de compreender e apreciar a nova tecnologia. Como 

conseqüência, as empresas desenvolvem estratégias de redistribuição de seus 

recursos humanos". 

Acreditamos que a tecnologia gera impacto não somente em 

termos de faixa etária, como também em termos de sexo. Coincidindo com o 

papel da liberação da mulher, a partir dos anos 60, a tecnologia tomou-se mais 

leve, dentro de uma esfera eletrônica, podendo ser manuseada pelo sexo 

feminino, uma vez que é indiscutível estar a força relacionada com a 

habilidade masculina. 

O impacto das novas tecnologias sobre os empregos faz parte das 

estratégias das empresas. Surge uma nova estrutura ocupacional que irá 

ampliar as descrições de funções. Há uma redução nas categorias hierárquicas, 
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dando início à fonnação de um processo de downsizing. Também os três níveis 

ocupacionais, ou seja, "não qualificado", "semi-qualificado" e "qualificado" 

estão sendo revistos, no sentido de se estabelecer apenas os dois últimos 

níveis, sendo que a categoria "sem qualificação" está se extinguindo. O 

impacto tecnológico também promoveu o processo de terceirização, 

principalmente na tecnologia que utiliza a infonnática. 

Herbolzeimer e Mamkoottam observam que "O aumento das 

responsabilidades e a exigência de uma melhor qualificação não repercutiu de 

fonna proporcional a um aumento de remuneração do empregado". 

O surgimento de uma tecnologia mais complexa irá intensificar, 

nos próximos anos, o processo de descentralização em relação à tomada de 

decisões e também uma simplificação das nonnas burocráticas nas empresas, 

uma vez que irá permitir a possibilidade de uma maior veiculação da 

infonnação de fonna rápida e precisa. 

Os Desafios Econômicos 

Observa-se hoje no setor econômico uma transferência dos 

investimentos de certos ramos de negócios para outros. Deixa-se de investir no 

ramo têxtil, siderúrgico ou mesmo de construção naval para fazê-lo nos ramos 
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de negócios que exibem alta tecnologia como, por exemplo, na informática e 

também nos demais ramos de prestação de serviços, que empregam grande 

parte da população economicamente ativa. 

o capital, que antes era um grande recurso estratégico das 

empresas, está cedendo sua importância à informação. Se antes falávamos em 

"divisão do trabalho", hoje nos preocupamos com a "integração do saber" ou a 

"integração da informação". Essa transformação nos remete à questão da 

qualificação. Nesse sentido, Bélanger e outros irão afirmar: 

"Começa a despontar o cortejo de trabalhadores do saber que 

irão suceder os trabalhadores braçais. A ascensão maciça dos trabalhadores do 

saber implica que uns deverão dar provas de capacidade criativa, de 

empreendedor, enquanto que outros abandonarão a carreira, não tendo a 

possibilidade ou a capacidade de aprender" 22 . 

Uma outra forma de impacto da economia sobre a administração 

de recursos humanos pode ser percebida através da taxa de juros do mercado. 

Quando ela se eleva, os empresários deixam de aplicar no setor produtivo e 

investem no mercado financeiro, que passa a oferecer uma maior 

rentabilidade. O reflexo desse ato irá resultar no aumento das demissões e na 

diminuição das ofertas de emprego, ocorrendo o oposto quando as taxas de 

22 BÉLANGER e outros. Gestion Stratégique . . .  cit. p.36. 
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juros estão baixas e o empresário investe na própria empresa, aumentando a 

contratação de novos funcionários. 

Por outro lado, a expansão econômica gera novos empregos e faz 

com que cresça a aplicação de recursos nos programas de treinamento. Pode 

ocorrer um aumento das demissões voluntárias em função das novas 

oportunidades oferecidas pelo mercado de emprego. 

A recessão econômica gera a necessidade de reduzir o custo da 

folha de pagamento. Diante desse cenário recessivo, compete à administração 

de recursos humanos decidir sobre dispensa de pessoal, redução de jornada de 

trabalho etc. 

Davis e Werther citam um exemplo em que se percebe bem a 

relação entre gestão e recessão: "O gerente de pessoal em uma pequena fábrica 

de autopeças acompanhava a taxa de vendas semanais dos fabricantes de 

automóveis. Quando a venda destes começaram a baixar, ele recomendou um 

"congelamento" de emprego e não foram contratados novos empregados. Por 

fIm, os produtores reduziram seus pedidos permanentes ao fabricante de peças. 

Pessoa alguma na fábrica de peças foi despedida porque as saidas normais dos 

empregados haviam reduzido suficientemente os custos de mão-de-obra,
,23 . 

23 DA VIS, K. e WERTI:lER, W. B. Personnel Management.. . . p.30. 
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Observa-se, por outro lado, que cada vez mais os mercados 

internacionais estão desenvolvendo o livre câmbio, facilitando a entrada de 

novas empresas nos mercados nacionais como, por exemplo, as empresas 

japonesas. Diante desse impacto, compete à administração de recursos 

humanos saber buscar uma maior produtividade por parte dos empregados, 

assim como uma flexibilização maior na organização do trabalho. 

Os Desafios Demográficos 

A- demografia da força de trabalho tem sus composição 

relacionada com os níveis de instrução das pessoas, os níveis etários, a 

população economicamente ativa etc. Geralmente, as mudanças demográficas 

ocorrem de forma lenta, facilitando assim o processo de análise e previsão por 

parte das empresas. 

A força de trabalho teve um crescimento vertiginoso nas décadas 

de 60 e 70, como resultado direto da elevada taxa de natalidade que ocorreu 

entre as décadas de 40 e 50. Entretanto, a partir da década de 60, começa a 

ocorrer um decréscimo nessa taxa de natalidade, que irá se refletir a partir do 

ano 2.000, havendo assim uma diminuição na procura de emprego por parte 

das pessoas mais jovens, ao mesmo tempo em que os empregados mais velhos 

estarão buscando suas aposentadorias. 
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Especificamente em relação aos profissionais e ao pessoal de 

formação técnica, nos próximos vinte anos, o mercado de trabalho exibirá uma 

tendência de maior procura por parte das empresas, significando que elas 

deverão repensar suas políticas de recrutanIento, treinamento e remuneração. 

o profissional de recursos humanos deverá demonstrar grande habilidade para 

obter e manter pessoal qualificado. 

Analisando uma pesqUIsa sobre essa questão, Miner e Crane 

afirmam: "Das 245 ocupações estudadas, somente 16% projetaram 

crescimento a uma taxa de 35% ou mais - suficiente para receber a designação 

de crescimento muito acima do normal. As maiores taxas referentes a esse 

crescimento ocorrem em relação aos profissionais, técnicos, ocupações de 

apoio e serviços, nesta ordem. Elas não envolvem as áreas do "colarinho azul". 

Estes dados fornecem uma idéia onde as menores taxas tem a probabilidade de 

ocorrer" 24 • 

Um outro elemento da força de trabalho diz respeito ao papel da 

mulher, que tem merecido considerações de destaque por parte de inúmeros 

autores. Um fato é comum em todas as análises desenvolvidas, a participação 

da mulher no mercado de trabalho tem aumentado consideravelmente. 

24 MINER, J. B. e CRANE, D. P. Human Resource Management. Nova Iorque: Hmper Collins 
CoUege Publisher, 1994. p.49. 
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Neste sentido, Bruschini afinna: "Todos os dados observados 

revelam que a presença da mulher na PEA ( Pessoas Economicamente Ativas ) 

brasileira vem se ampliando sensivelmente nos últimos anos em todo o país. A 

taxa de atividade feminina passou de 18,2%, em 1970 para quase 37%, em 

1985, e já vinha crescendo desde 1950, época em que se intensificou com a 

industriaIização, o processo de expansão do capitalismo brasileiro" 25 .  A 

autora observa também que no Brasil as mulheres trabalham maís no setor 

urbano, enquanto os homens trabalham mais no setor rural. 

Por outro lado, a discriminação em termos de sexo ainda existe, 

apesar de todo um contexto legal criado para dar proteção ao trabalho da 

mulher. Embora a força de trabalho feminina venha crescendo, as mulheres 

que aspiram ao cargo de gerência percebem que suas chances em termos de 

ascender à carreira são menores quando comparado às dadas ao sexo 

masculino. Porém, olhando para o passado, percebe-se que a barreira está se 

tornando cada vez mais vulnerável, como conseqüência das mudanças de 

valores e crenças que estão ocorrendo na sociedade em relação não só às 

mulheres, como também, às minorias existentes. A preferência por homens 

para cargos de gerência e direção está pouco a pouco declinando. As 

exigências impostas para a ocupação desses cargos podem ser atendidas e 

satisfeitas tanto pelos homens quanto pelas mulheres. 

25 BRUSCHINI, C. Tendências da Força de Trabalho Feminina Brasileira nos Anos Setenta e 
Oitenta: Algumas Comparações Regionais. Fundação Carlos Chagas, abril de 1989, número 1/89. 
pp. 14 e 15. 
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Os Desafios Culturais 

A modificação dos valores culturais promove novos desafios à 

administração de pessoal. A participação da mulher, que analisamos no item 

anterior, é também um elemento da mudança cultural com implicações 

demográficas. 

Por outro lado, a importância e a significação que as pessoas 

atribuem ao trabalho e a satisfação que ele pode ou não gerar constituem uma 

preocupação, em termos de desafios culturais, para a administração de pessoal, 

a fim de mobilizar as pessoas para um esforço coletivo de resultados. 

Bélanger e outros26 observam que as taxas de satisfação no 

trabalho são diferentes em relação às diversas categorias de trabalho. Os 

profissionais e os quadros superiores da empresa exibem um índice de 

satisfação maior quando comparados com os empregados administrativos e os 

trabalhadores de fábrica. Para estes últimos, observa-se cada vez mais um 

distanciamento entre as aspirações pessoais e a perda do valor intrínseco do 

trabalho. Não podendo satisfazer suas aspirações pessoais através do trabalho, 

eles remetem essas aspirações para outros focos de suas vidas, tais como a 

farnilia e as diversas associações existentes em suas vidas, como forma de 

suprir o vazio decorrente das tarefas que executam. 

26 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique . . . .  p.38. 
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CarreIl e outros, citando uma pesquisa desenvolvida pelo The 

Families and Work Institute, afumam que "Os resultados ( . . .  ) demonstram um 

crescimento do conflito entre a vida no trabalho e a vida na família" 27 . "Uma 

outra mudança que está ocorrendo relaciona-se com o fato de que os homens 

permanecem mais tempo em casa. Uma pesquisa sobre empregados do sexo 

masculino indicou que os mesmos não estão mais dispostos a trabalhar por 

longas horas, como faziam em 1987. A razão básica: o desejo de passar mais 

tempo com suas famílias." 

Os autores concluem que, diante desse desafio, as empresas 

deveriam ser mais "amigas da família" ( family friendly ), muito embora 

algumas já o sejam, como a Johnson & Johnson e outras. Concluem também 

que algumas empresas descobriram que o trabalho flexível não significa uma 

acomodação por parte do funcionário, mas sim uma estratégia competitiva. 

Um outro aspecto relacionado aos desafios culturais exíbe o fato 

de que nas décadas de 50 a 70 a realização pessoal ou mesmo o sucesso 

pessoal estavam fortemente arraigados na crença de se possuir bens materiais, 

tais como, casa, automóvel etc. Nos dias atuais, a acumulação de bens 

materiais passou a fazer parte da qualidade de vida e não mais um indicativo 

da identidade pessoal ou mesmo de êxíto profissional. Está ocorrendo uma 

modificação considerável em relação às aspirações das pessoas no trabalho. 

27 CARRELL, M. R., ELBERT, N. F. e HATFIELD, R. D. Human ResoUIee . . . . p.28. 
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Bélanger e outros observam que, muito embora a remuneração e 

a segurança no emprego continuem sendo preocupação importante: 

lugar a 

". . .  os valores associados à aquisição de bens materiais cedem 

• Um desejo de auto-realização decorrente de um trabalho 

significativo que ofereça a possibilidade de um progresso 

pessoal. 

• Um desejo de ser reconhecido, respeitado como pessoa 

humana na sua totalidade, e não ser percebido uuicamente 

como uma cabeça ou um braço a serviço de uma organização. 

• Um grande desejo de participar das decisões. 

• Perspectivas de carreiras melhores estruturadas, relacionando 

as aspirações dos trabalhadores com as necessidades das 

organizações. 

• Uma melhor qualidade de vida como decorrência do 
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Diante dos argumentos expostos acuna pode-se questionar a 

lealdade do empregado para com a organização. Robbins29 observa que a 

natureza do trabalho incorpora valores diferentes agregados pelas diversas 

gerações. Os trabalhadores acima de 50 anos apresentam uma tendência de 

maior lealdade para com a empresa, enquanto que os funcionários que se 

situam abaixo dessa faixa etária demonstram lealdade para consigo mesmos e 

suas carreiras. Essa geração exibe uma necessidade de relacionamento maior 

com os amigos, a família etc. 

A lealdade do empregado para com a empresa dá base para a 

formação do contrato psicológico. A contrapartida a essa lealdade seria um 

conjunto de necessidades que as pessoas apresentam, buscando a satisfação 

das mesmas através do trabalho nas organizações. Um exemplo dessas 

necessidades diz respeito à segurança no trabalho. 

Nesse sentido, Kelly e Gouillart observam que: 

"Os dirigentes das empresas estão começando a reconhecer que 

segurança não é algo que as companhias possam oferecer, mas sim algo que as 

28 BÉLANGER, L. e outros. Gestion Stratégique . . . .  p.39. 
29 ROBBINS, S. P. Organizacional Behavior. New Jersey: Prentice HalI Internacional Editions, 
1993. p.663. 
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pessoas criam para si. Estão percebendo que as necessidades de as pessoas se 
, 

sentirem ligadas . ao trabalho e honradas por terem colaborado para os 

resultados alcançados é um propulsor do desempenho infinitivamente mais 

poderoso que a promessa de segnrança." 30 

Desta forma, observa-se que os desafios culturais promovem 

mudanças, principalmente em relação aos valores pessoais. Compete à 

administração de recursos humanos perceber esses desafios e apresentar uma 

postura pró-ativa em relação aos mesmos. 

Os Desafios do Governo 

Os desafios do governo tem por função moldar o papel da 

administração de recursos humanos através da criação de leis que irão nortear 

os direitos e deveres tanto dos empregados quanto das empresas. 

Não se trata, neste contexto, de discutir especificamente as leis, 

mas, sim, alguns segmentos que são abrangidos por elas. Existem leis mais 

específicas que se preocupam, por exemplo, em regulamentar o salário 

minimo, que afeta unicamente a função de administração de salários. Todavia, 

as leis referentes a oportunidades iguais de empregos afetam quase todas as 

30 KELLY, 1. e GOUILLART, F. Os Três Pilares da Renovacão. RAE light, volume 2, número 3, 
junho de 1995. 
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funções de pessoal, tais como recrutamento e seleção, planejamento de 

carreira, treinamento etc. 

Investigar o problema do preconceito no processo de 

recrutamento e seleção, ou mesmo nas outras funções de recursos humanos, 

toma-se muito dificil, uma vez que está ligado ao problema da competência 

que a pessoa apresenta. A não aprovação de um candidato pode significar 

tanto a falta de requisitos para ocupar o cargo quanto uma questão de 

preconceito. 

o conceito de igual oportunidade de emprego remete-nos a um 

outro conceito em recursos humanos, que se denomina diversidade. Podemos 

definir diversidade como a identificação de grupos que apresentam 

propriedades e caracteristicas comuns. O conceito de diversidade pode ser 

observado no processo de recrutamento e seleção em relação às pessoas que 

pertençam a raças minoritárias ou as mulheres. 

A diversidade exibe uma série de elementos , tais como idade, 

raça, sexo, orientação afetiva sexual e habilidades e qualidades fisicas. Diante 

desses elementos, a tendência do ser humano é procurar viver dentro de seus 

grupos de diversidade. Porém, ao ingressar em uma empresa, toma-se 

necessária a convivência com outros grupos de diversidade. A partir dessa 
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convivência pode surgIr o problema do preconceito, cUJa lei determina 

oportunidades de empregos iguais. 

Carrell e outros3! , citando dados de uma pesquisa desenvolvida 

por Families and Work Institute, demonstra que cerca de 50% da amostra 

informou a preferência por trabalhar com pessoas da mesma raça, sexo e uiveI 

de instrução. Porém a pesquisa sugere que, uma vez que as pessoas se 

defrontam com grupos de diversidade, elas apresentam preferências por 

trabalhar e conviver com esses grupos. 

Por outro lado, à administração de recursos humanos compete 

desenvolver estratégias no sentido de saber administrar as diversidades como 

forma de vantagem competitiva. Deve-se reconheéer a necessidade de se criar 

uma força de trabalho diferenciada. 

As empresas que não demonstrarem competência na 

administração da diversidade, provavelmente irão se defrontar com custos 

elevados como decorrência da rotatividade de pessoal, recrutamento, seleção e 

treinamento, conflitos entre empregados, que podem resultar em sabotagem e 

altas taxas de absenteísmo. 

Em relação à diversidade, surgem atitudes favoráveis e 

31 CARRELL, M. R, ELBERT, N. F. e HATFIELD, R D. Human Resource . . . . p.28. 
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50 

desfavoráveis32 . 

Algumas atitudes favoráveis são: 

• Os programas de diversidade ajudam as empresas a projetar 

uma imagem positiva na comunidade. 

• A diversidade na força de trabalho reflete uma maIor 

capacidade em lidar com clientes e fornecedores. 

• A ausência de diversidade pode levar a empresa a não 

contratar bons funcionários. 

Algumas atitudes desfavoráveis são: 

• A diversidade na força de trabalho torna maIS dificil o 

processo de gestão. 

• Tratamento especial para vários subgrupos de trabalhadores 

reforça os estereótipos negativos desses grupos. 

32 "1993 - SHRM / CCH Syrvey". Human Resources Management ( Washington, D.C.: CCH Inc. 
May 26, 1993 l. p.I-12. Citado na obra de CARRELL, M.R. e outros. Human Resource . . . .  p.109. 
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• Conforme a diversidade aumenta entre os empregados, o 

grupo coeso tende a desaparecer. 

Os desafios do governo promovem um impacto muito grande 

;\�l�t"P a administração de recursos humanos, pois são desafios que surgem a 

>,.l1rtO prazo na forma de lei, o que os toma obrigatórios para as empresas, não 

calbellldo em muitos casos, o processo de negociação. 

O Desafio do Sindicato 

Existe um ponto comum de concordância: a atuação dos 

no Brasil, toma-se cada vez mais efetiva e reinvindicatória, 

:l»:oDlo'feIldo assim desafios consideráveis para a administração de recursos 

Sem a presença e ação de sindicatos, a empresa teria uma relativa 

Iibercladle para implementar suas ações junto aos seus empregados, mas a 

existência de sindicatos irá demandar estratégias de negociação que se 

concretÍZanl em contratos coletivos de trabalhos, significando, muitas vezes, 

uma limitação no processo de gestão de recursos humanos. Muitas empresas 

percebem o papel dos sindicatos como sendo uma intromissão no seu direito 

de administrar seus próprios empregados. 
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Uma questão básica que aflige a administração de recursos 

humanos diz respeito ao aspecto da lealdade do empregado. Observa-se muitas 

vezes que ele demonstra uma lealdade maior para com o sindicato do que para 

com a empresa, para a empresa, desconfiança, para o sindicato, lealdade. 

Muitos empresários demonstram um mal-estar diante desse fato, pois são eles 

que oferecem emprego às pessoas, com todas as decorrências advindas desse 

trabalho, e não o sindicato. De acordo com a visão do empresário, esse atitude 

pode parecer injusta, porém, na percepção do trabalhador, o sindicato 

simboliza a instituição que tem por função defender seus interesses diante da 

empresa. Observa-se, pois, que em muitos casos o empregado é mais fiel ao 

sindicato do que à empresa na qual trabalha. Reverter essa situação é um 

grande desafio para a administração de recursos humanos. Em muitos casos, a 

empresa se posiciona totalmente contra os sindicatos. 

Miner e Crane, ao analisar o conflito sindicato-empresa, 

afirmam: "Muitos administradores são contrários em colaborar com os 

objetivos dos sindicatos. Eles não gostam dos objetivos políticos, eles não 

querem que os sindicatos se desenvolvam, eles procuram impedir inclusive a 

contribuição que facilitaria aos sindicatos atingir suas propostas políticas. Se 

essa atitude se justifica em uma deterruinada situação é outro assunto. O fato é 

que os sindicatos existem e essa postura contrária toma a cooperação empresa

sindicato mais dificil de ocorrer." 33 

33 MlNER. I.B. e CRANE. D.P. Human Resource . . . . p.545. 
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Uma vez que os sindicatos existem, compete à administração de 

pessoal questionar o desejo dos empregados em se associar. 

A necessidade dos empregados de se ururem a um sindicato 

traduz o interesse de se protegerem e de exercerem o poder diante das atitudes 

patronais. Esse poder se reflete nas negociações coletivas por melhores 

salários e melhores condições de emprego. Porém outros motivos existem que 

criam necessidades na classe trabalhadora. O sindicato pode satisfazer os 

desejos que tem o trabalhador de pertencer a um grupo, assim como, conferir 

um sentido de independência em relação à empresa. Para o empregado, 

pertencer a um determinado sindicato pode projetar uma situação de status. 

Muitas vezes, participar de um sindicato significa ter acesso aos beneficios 

que oferece, tais como assistência jurídica, assistência médica e afins, lazer 

etc. 

Diante do exposto acima, compete à administração de recursos 

humanos conscientizar-se de que muitos dos empregados sindicalizados 

demonstram que suas necessidades básicas não estão sendo satisfeitas pela 

empresa. 

Vários autores destacam que a estratégia correta a ser 

implementada pela administração de recursos humanos irá consistir na 
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fonnação de uma parcena com os sindicatos, como fonna de discutir e 

solucionar problemas, antes de eles darem fonnação a conflitos dificeis de 

serem solucionados. 

A partir dessa parceria, os sindicatos poderia ter um papel mais 

ativo na promoção de estratégias criadas pela administração de recursos 

humanos, perseguindo assim outros interesses na fonnulação de uma vantagem 

competitiva. 

o impacto desses desafios sobre a administração de recursos 

humanos foi analisado através de um modelo criado por Gaino e Cabrera34 

que analisamos a seguir. 

34 GAINO, L. e CABRERA, L.C. º Impacto das Mudancas Sociais � Políticas. Material didático 
pertencente à EAESP-FGV. 
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o modelo tem seu início com a estratégia de negócios com a qual 

recursos humanos deve conjugar-se, a fim de não criar planos que possam 

afetá-la. Compete à administração de recursos humanos participar da 

estratégia de negócios da empresa. 

Governo. 

Como vimos anteriormente, é um dos sistemas mais importantes 

do ambiente externo, em função das decisões sobre economia, política salarial, 

política fiscal, política cambial e política de emprego. As transformações no 

ambiente político afetam as relações capital-trabalho. As mudanças que 

ocorrem na legislação trabalhista criam um impacto na administração de 

recursos humanos. 

Sindicatos. 

Um grande desafio para recursos humanos é criar relações de 

convivência com os sindicatos. 

Mercado de Trabalho. 

As transformações que estão ocorrendo na força de trabalho irão 

gerar impacto na administração de recursos humanos. 

, , 
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Valores e Estilos Gerenciais. 

Os processos participativos implantados nas empresas não se 

adaptam aos estilos autocráticos de gerência. Assim, novos valores e novos 

estilos devem ser descobertos. 

Tecnologia. 

A tecnologia gera um impacto muito forte na administração de 

recursos humanos, uma vez que promove a dispensa de muitos trabalhadores. 

Comunidade. 

Os empregados de uma determinada empresa são responsáveis 

pela construção da sua imagem na comunidade. Esta poderá desenvolver uma 

postura afetiva ou agressiva em relação à empresa. 

Esses principais conjuntos de variáveis externas it:ão interagir 

com as variáveis internas que formam as "fronteit:as" da organização com seu 

ambiente. 

Cultura. 

É um conjunto de valores, crenças, tecnologias, processos e 

conhecimentos que caracteriza a empresa. Pode criar forte resistência ao 

processo de mudança. 
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Modelo de Gestão. 

Gaino e Cabrera definem essa variável a partir de detenninadas 

respostas a questões básicas: 

"a) Quem manda na organização ? Qual é o verdadeiro centro de 

poder ? Qual é o estilo de gerência ? 

b) Como os diversos grupos de influência terão definidas sua 

participação no processo decisório ? 

c) Quais são os assuntos sobre os quais os empregados deverão 

exercer influência ? Poderão influir na definição dos objetivos da 

organização, nos métodos de trabalho, nas políticas de recursos humanos 1" 35 

Mudanças. 

São processos que transformam as diversas variáveis internas da 

empresa em função das demandas exigidas pelo ambiente. 

Mais internamente, a empresa defronta-se com os sistemas: 

Grupos de Influência. 

Os dois grandes grupos existentes na organização representam a 

35 GAlNO. L. e CABRERA. L.c. O Impacto das Mudanças . . . .  p.2. 
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empresa e os empregados. Esses grupos agregam poder em torno de um 

interesse comum, podendo gerar conflito. 

Sistemas de Trabalho. 

Conjunto de políticas que irá determinar como o trabalho deverá 

ser desenvolvido. 

Sistemas de Remuneracão. 

Envolvem, além dos salários, políticas de aumento por mérito, 

beneficios, incentivos e outras recompensas tangíveis e intangíveis. 

Fluxos e Recursos Humanos. 

Um conjunto de políticas irá determinar o fluxo das pessoas, 

desde a sua admissão até o desligamento. Tem por função integrar todas as 

funções de recursos humanos. 

Como decorrência de todas essas variáveis, surgem os objetivos 

básicos da área de recursos humanos, denominados de 4 Cs. 

Compromisso. 

Diz respeito ao contrato psicológico que a empresa estabelece 

com seus empregados. 

l i ' 
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Competência. 

A partir do desenvolvimento da eficiência e da eficácia, a 

IllpreSia busca melhorar o desempenho organizacional como um todo. 

Custos. 

Recursos humanos tem que considerar que "salários, beneficios, 

m-I[)ve:r. absenteísmo etc. geram custos" que afetam a política econômico-

lanceura da empresa. 

Conflito. 

Uma melhor formação educacional por parte dos empregados, 

iSOC:1aCla a uma atuação sindical mais efetiva, pode levar a um grau maior de 

gerando uma série de conflitos, requerendo de recursos 

lim.am7S uma atuação mais efetiva. 

Conclusão 

o processo de gestão de recursos humanos é moldado por uma 

de desafios ambientais que tem por função gerar impactos sobre essa 

Foram analisados, neste capítulo, o impacto da tecnologia, os 
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desafios econômicos, a demografia, os aspectos culturais, os desafios do 

governo e o papel do sindicato. PosteriomIente, o modelo sinérgico 

demonstrou de que fOmIa alguns destes sistemas interferem nas fronteiras e 

nos aspectos internos da empresa. 

Se a administração de recursos humanos puder defrontar com 

eficiência os desafios ambientais, terá mais possibilidade de promover a 

integração estratégica e, como conseqüência, a busca dos objetivos 

organizacionais. 
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Capítulo 4 

As Estratégias de Internacionalização 

de Recursos Humanos no Processo de Globalização 

A troca de bens e serviços entre países está se tomando, pouco a 

pouco, uma exceção e não maís a regra. Assim, uma máquina fotocopiadora, 

por exemplo, pode ser fabricada no Japão, ter seus chips fabricados em 

Taíwan, suas partes externas fabricadas nos Estados Unidos, ser montada no 

México e vendida no Brasil, na França, na Inglaterra etc. 

o processo de globalização da economia é um fenômeno recente. 

Muito embora o comércio internacional exista há muitos séculos, o fenômeno 

das empresas multinacionaís não chega a completar um século. Ao invés de 

pennanecerem apenas em seus locaís de origem, várias empresas se 

estabeleceram em outros países, a :fim de obter vantagens competitivas em seus 

negócios. Essas vantagens competitivas estão baseadas não somente na 
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localização da empresa em um determinado pais como também na capacidade 

da empresa inovar em termos de novos produtos e novos processos. Na 

globalização, essa inovação tem sido o elemento principal da vantagem 

competitiva. 

No processo de globalização, os administradores são obrigados a 

se defrontar com os desafios inerentes aos diversos valores. Estes devem 

encarar diversos sistemas políticos, leis e hábitos. Porém esses valores 

diversos podem criar tanto problema quanto oportunidades. 

Em relação à diversificação de valores e posturas, diz Hendry 

que "O mais extremado exemplo, a indústria farmacêutica européia, é 

sensivelmente fragmentada, com a França, por exemplo, que prefere os 

medicamentos na forma de supositórios, enquanto que na Inglaterra a 

preferência ocorre na forma oral." 36 

Na globalização toma-se mais complexo administrar operações e 

processos que se espalham pelo mundo inteiro, com empregados falando em 

idiomas diferentes. No pais de origem, essas complexidades não ocorrem. 

Porém, as diferenças criam oportunidades, e estas tem sido a motivação básica 

na globalização. 

36 HENDRY, C. Human Resource Strategies for Intemational Growth. London: Routledge, 1994. 
p.74. 
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Algumas dessas oportunidades dizem respeito à tecnologia e aos 

processos de fabricação. Ao invés de as empresas venderem, elas preferem, 

como vantagens competitivas, utilizá-los em outro países. 

Outro aspecto que caracteriza a globalização é a busca da 

vantagem competitiva em relação aos custos baixos. 

Robbins oferece um exemplo que ilustra este fato: 

"Maquiladoras são pequenas firmas meXicanas que fabricam ou montam 

produtos para empresas de outros países, que são, posteriormente, enviados 

aos mesmos para serem comercializados. A chave do sucesso das 

maquiladoras se traduz no fato de permitirem que empresas de outros países se 

apropriem da vantagem do baixo custo da mão-de-obra desse país. Mais que 

quatorze mil empresas estrangeiras - incluindo a General Motors, G.E., Zenith, 

Honeywell, Hitachi e Sanyo - implantaram negócios com as maquiladoras na 

fronteira do México com a cidade do Texas, Califórnia. 

Os salários mexicanos são iguais, ou até mais baixos quando 

comparados com o dos países asiáticos. Com uma média de salário minimo de 

cerca de $ 0,40 cents a hora, as empresas americanas que colocam seus 

produtos no mercado local, não necessitam ir muito longe para buscar baixos 

custos de salários." 37 

37 ROBBINS, S.P. Organizacional . . . .  p.65. 
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São inúmeras as vantagens competitivas que o processo de 

globalização pode oferecer às empresas. Porém cabe questionar até que ponto 

as culturas nacionais podem limitar a extensão dessas vantagens. 

Pesquisas têm demonstrado que as estratégias organizacionais, as 

estruturas de organização e as tecnologias dos países de origem estão tomando 

as culturas dos diversos países mais homogêneas. Porém, Robbins observa que 

existem pesquisas que demonstram que em cerca de 40 países observou-se que 

existia 50% de diferenças em termos de atitudes e comportamentos de 

empregados. 

I 

Em alguns paises as cnanças são educadas no sentido de 

desenvolverem valores individualistas, enquanto que em outros aprendem a 

conviver em pequenos grupos. 

Inserindo a administração de recursos humanos no processo de 

globalização, pode-se afirmar que até a década de 80, as empresas 

multinacionais impunham às suas subsidiárias nacionais suas práticas sobre 

administração de recursos humanos. Essa postura presumia que tanto a cultura 

organizacional quanto os estilos e procedimentos administrativos aplicados em 

seleção, remuneração desempenho, etc. pudessem ser simplesmente 

transferidos de um país para o outro, A lógica subjacente era de que tanto as 
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necessidades das pessoas como seus valores fossem iguais no mundo como um 

todo. Hoje, existem evidências conclusivas sobre diferentes culturas nacionais 

que afetam o comportamento das pessoas. 

Muitos eventos que ocorrem no ambiente influenciam a 

implementação e o desenvolvimento dos sistemas de recursos humanos. 

Assim, mna administração eficiente de recursos humanos deverá considerar 

não só os aspectos da cultura nacional como também os desafios e restrições 

impostos pelo ambiente. Essas diversidades irão exigir da empresa uma 

administração estratégica internacional de recursos humanos. 

Como todo planejamento estratégico, a formulação acnna 

envolve três proposições básicas que são: 

• Onde estamos agora ? 

• Onde queremos estar ? 

• Como chegaremos lá ? 

A administração estratégica internacional de recursos humanos 

se faz necessária quando a empresa pretende ampliar seu ramo de negócios 
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outros países. A organização do processo de globalização irá requerer a 

cocJrd.en;aç�io e a integração de pessoas, produtos e Ílmções de negócios entre 

diversos países. Esta postura implica em transferir decisões importantes 

as subsidiárias, conforme a rentabilidade das mesmas for aumentando. 

essa transferência ocorrer na totalidade, dentro do contexto de 

ruo,balliz2lçãlo, elas abandonarão a denominação multinacional e adquirirão uma 

denominação que é transnacional. 

Existe grande evidência sobre o impacto que a globalização gera 

as Ílmções de recursos humanos, taís como, seleção, remuneração, 

treiinrume:nto e avaliação de desempenho. 

No processo de seleção convencionou-se denominar expatriação 

ato de enviar profissionaís da empresa matriz para atuar nos demaís países. 

R.elJaUr:ia\;ão é o termo usado para determinar a volta desse profissional ao seu 

Adler38 desenvolveu um modelo que mcorpora os dois 

ADLER, N.J. Intemational Dimension of Organizational Behavior. Califórnia: Wards Worth 
1'utllishling Company, 1991. p.226. 
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o processo de colocação internacional persegue uma série de 

estágios que vai desde a designação para ocupar o cargo no país estrangeiro 

até o retomo ao país de origem. Como é mostrado na figo 5, a empresa recruta 

candidatos, tanto internos quanto externos, selecionando-os. O candidato 

decide aceitar ou não a contratação. A organização põe em prática um 

programa de orientação sobre o país estrangeiro em termos de valores, 

atitudes, hábitos etc., não só para o selecionado como também para sua família 

e planeja os aspectos logísticos da transferência para realizar a designação. Ao 

: 1 : 'I-I 
1 
I 'I(i , 
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retomar ao país de origem, tanto pode voltar para a mesma empresa, como ir 

trabalhar em outra . .  

Os problemas podem ocorrer tanto no processo de expatriação 

quanto no de repatriação. 

No processo de expatriação os problemas comuns que ocorrem, 

d M' C 39 � segun o mer e rane , sao: 

• Fracasso oconido tanto no planejamento de recursos humanos 

quanto no processo de integração. 

• Ênfase demasiada nas habilidades técnicas do selecionado, 

sem levar em consideração os aspectos culturais do país 

estrangeiro. 

• Fracassos na análise das expectativas da esposa no processo 

de seleção. 

• Fracasso em relação ao treinamento e preparação do 

39 MINER, J.B. e CRANE, D.P. Human Resource . . . .  p.647. 
, I  , 
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funcionário e sua família em relação à nova situação. 

• Tendência de avaliar o desempenho muito cedo, antes que o 

periodo de ajustamento cultural se complete. 

Existe uma ênfase exagerada no processo de seleção com relação 

às habilidades técnicas que o candidato deve apresentar. No processo seletivo 

investiga-se a capacidade que o candidato apresenta sobre o conhecimento 

referente aos procedimentos e diversos sistemas da empresa. Porém, muito 

pouco se pesquisa a respeito da capacidade do candidato de se adaptar aos 

diversos choques que a cultura do país estrangeiro lhe impõe. Esse choque 

cultural pode se referir ao problema de linguagem - entender e fazer-se 

entender -, aspectos fisicos impostos pelo ambiente etc. Diante desse 

fenômeno, compete à seleção investigar a capacidade do candidato em se 

adaptar às novas situações, habilidade para trabalhar com grupos estrangeiros, 

assim como para se relacionar com as pessoas em geral. 

Muito embora exista uma vasta literatura de apoio para se medir 

tais caracteristicas, as pesquisas têm demonstrado que o alcance da previsão 

dessas técnicas é pequeno, quando se trata do defrontamento de um individuo 

com padrões de culturas diferentes. 

I 
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Nesse sentido, Henchy irá afirmar que "a maior parte desses 

estudos demonstra resultados modestos, quando pretende prever o sucesso de 

uma pessoa em um contexto cultural estrangeiro. De fato, alguns critérios 

apresentam aspectos positivos em relação aos impactos culturais. Isto se aplica 

especialmente quando se trata de prever como a pessoa responde ao choque 

cultural." 40 

Investigar os aspectos de adaptação do empregado e de sua 

família não esgota o processo. O passo seguinte deverá enfocar o treinamento 

a ser ministrado. 

[' .•. 1. 
!' 

Uma vez efetuada a seleção, o treinamento ou cross-cultural 

training, como é corretamente denominado, irá se preocupar em preparar o 

empregado em relação ao idioma do país em que irá atuar, assim como 

preparar uma pequena viagem ao novo país. 

Miner e Crane definem cross-cultural training como sendo "uma 

designação que inclui quase tudo que é feito para adaptar de forma mais 

eficiente o empregado em relação à nova cultura. Inclui o aprendizado do novo I '  1 I idioma, reduz incertezas e ensina como lidar quando as mesmas 

acontecerem." 41 

40 HENDRY, C. Human Resources Strategies.. . .  p.94. 
41 MlNER, lB, e CRANE, D.P. Human Resource . . . .  p.649. 
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Outro aspecto desenvolvido no treinamento refere-se às 

habilidades interpessoais, no sentido de promover a auto-estima e a 

assertividade, asSIm como saber lidar com o stress em um novo contexto 

cultural. 

Outros tópicos a serem discutidos no treinamento são pequenos 

resumos sobre a administração nos paises estrangeiros, cursos de 

administração geral focando o pais de origem e, de preferência, ministrado por 

uma universidade, curso de idioma também para a família e técnicas de 

negociação relacionadas às normas do pais estrangeiro. 

Uma questão importante que se coloca em relação ao 

treinamento diz respeito aos objetivos a serem alcançados através dele. Da 

mesma forma que a seleção atribui ênfase às habilidades técnicas, o 

treinamento pode ter como objetivo o desenvolvimento das habilidades 

genéricas. 

Lobel observa que as "habilidades para a liderança global podem 

ser completamente genéricas na aplicação de outros contextos administrativos. 

Os programas de treinamento poderiam transmitir habilidades generalizadas 

através das quais os individuos aprenderiam como aprender em qualquer 

padrão intercultural e a se engajar em um conjunto de atividades com diversas 
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pessoas." 42 

Para entender uma nova cultura, o indivíduo necessita 

compreender antes todo seu sistema de valores, atitudes, percepção, motivos, 

crenças e demais aspectos relacionados à sua forma de ser. 

Um outro conjunto de desafios que se impõem à administração 

de recursos humanos são as funções remuneração e beneficios. 

Partimos de dois pontos básicos: 

1. Tanto a remuneração quanto os beneficios devem apresentar 

uma consistência alta em termos de custo, a fim de atrair candidatos para 

serem "expatriados". Esta consistência deve remunerar o risco do 

administrador de ter de viver em uma cultura alienígena, com todas 

implicações enunciadas no início desse capítulo. 

Hendty expõe que "O ponto crucial da questão é, pnmerro, 

manter os salários relativos aos padrões internos de forma eqüitativa com os 

demais funcionários e manter as exigências legais do contrato de trabalho 

(como, por exemplo, recolher a aposentadoria no país de origem), e, em 

42 LOBEL, S.A. "Global Leadership Competencies: Managing to a Different Drumbeat", Human 
Resource Management, número 29, 1990. p.43. 
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segundo lugar, criar motivações para as inconveniências de se transferir para o 

exterior, assim como remunerar o desconforto de viver em um lugar 

desconhecido." 43 

2. Considerações devem ser feitas em relação ao fato de a mesma 

tarefa ser remunerada de forma diferente nos diversos países. Isto implica em a 

empresa saber remunerar de acordo com as condições do mercado de trabalho 

local. 

Como se percebe, o maIS importante que se pode afirmar a 

respeito da remuneração e dos beneficios dos "expatriados" é que eles são 

complexos. 

No contexto da globalização existe uma relação muito forte entre 

avaliação de desempenho, planejaInento de carreira e padrões culturaís. O 

expatriado não se transfere apenas em termos de localização geográfica como 

também do contexto cultural. 

Como conseqüência, surge um grau considerável de 

independência que, em um primeiro momento, acaba gerando satisfação na 

atuação do executivo internacional. Para a empresa matriz, essa independência 

43 HENDRY, C. Human Resources Strategies.. . .  p.98. 
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é fundamental, uma vez que, em função dessa independência, o executivo cria 

sistemas de controles importantes no contexto estratégico. 

No contexto global, a avaliação de desempenho tem por base a 

rentabilidade, a participação no mercado e a produtividade. Procura-se avaliar, 

também, a forma de como o executivo se adaptou em relação à empresa, assim 

como administra as barreiras e oportunidades que surgem. 

Storey propõe uma avaliação de desempenho sob outra postura 

"A avaliação de desempenho deve considerar o possível conflito entre os 

objetivos da matriz e da subsidiária, a mutabilidade do mercado internacional, 

assim como seu grau de maturidade. Esses fatores tomam o objetivo da 

avaliação do desempenho da subsidiária ( e expatriado ) mais complexo. Além 

disso, é importante conciliar a tensão entre os padrões criados pela avaliação 

da matriz com os objetivos específicos propostos pela subsidiária, assim como 

reconhecer que mais tempo · pode ser necessário para atingir resultados 

mercadológicos em função da pouca infra-estrutura oferecida pela matriz." 44 

É importante perceber que existem inúmeros fatores que criam 

impactos sobre o desempenho do expatriado, dificultando avaliações justas, 

em função da complexidade que apresenta. 

44 STOREY, 1. Human Resource Management. . . .  p.366. 
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Da mesma fonna que a empresa busca eficiência na seleção e no 

reÍlllaInelnto do expatriado, ela também deveria se preocupar em preparar a 

referente às expectativas do mesmo. Em outras palavras, qual o plano de 

...... eu'a que a empresa desenvolveu para ele ? Ou simplesmente, ao retomar ao 

de origem, ele irá assmnir as mesmas posições anteriores ? 

Compete à empresa desenvolver um conjunto de papéis 

tODLssI,onaJs e administrá-los de fonna a mtegrar as exigências de carreira 

quanto mtemacionais. A ausência de um plano de carreua 

levar o executivo expatriado a ser "esquecido" após a designação, ou 

laIlgmali:zar-se em relação ao sistema de poder, do plano de sucessão ou das 

""lÓ>V" " tomadas no grande centro. Diante dessa alienação, ao retomar ao país 

origem, poderá vir a ocupar cargos de pouco desafio. 

O problema que se coloca para o executivo expatriado diz 

�s}:leí1:o ao fato de, na subsidiária, o mesmo ter experimentado um grau de 

, poder e realização em larga escala. Porém, ao se tomar repatriado, isto 

retomar à matriz, o cargo a ser ocupado não mais irá lhe proporcionar esses 

)mriléglC)S motivacionais, uma vez que, provavelmente, faltou considerações 

tennos de carreira, no sentido de prepará-lo para ocupar cargos na alta 

da empresa. Em outras palavras, grandes realizações profissionais 

leixam de acontecer para dar lugar a um retrocesso em tennos de atuação e 

I 
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As empresas encontram dificuldades em manter os repatriados. 

pesquisa desenvolvida por Moran, Stahl e Boyer45 com 5 1  empresas 

�orte-arrLeriIC3.lnaS revelou que cerca de 45 por cento teve dificuldades em 

ílatLter os repatriados, enquanto a pesquisa de KornlFerry International46 , esta 

1.362 executivos repatriados, descobriu que menos de 1 por cento 

nfelrrrlou que a carreira internacional serviu de base para ocupar cargos na alta 

ÚPlllla da empresa de origem. 

Existe uma área, entretanto, onde as empresas não demonstram 

Ire10cllpalçõ,es em termos de globalização. Não existem evidências de que as 

desejam incorporar em seus quadros internacionais as mulheres 

!xecutívals. A globalização tem considerado a figura masculina como sendo o 

�aIlde expoente de seus quadros de executivos. 

A pesquisa desenvolvida por Adler47 conclui que menos de 3 por 

das mulheres paIticipam do processo de administração internacional. 

dado demonstra que as empresas apresentam ineficiências em relação ao 

MORAN, ST AHL e BOYER. "A Repor! on Expatration and Repatriation of Fortune 500 Client 
New Orleans: Academy ofManagement Annual Conference, Augnst. Citado na obra de 

ENDRY, C. Human Resource . . . . p. 100. 
Kom / Ferry Internatioual. "A Survey of COIporation Leaders in the 80s". New York: Kom / Ferry 

\!tternatiorud. Citado na obra de HENDRY, C. Human Resource . . . .  p.IOO. 
�'LtJt<, N.J. "Women in Internatioual Management: Where Are They 7". Califórnia 

iM.!IIla!�emlent Review 26 (4): 78-89. Citado na obra de STOREY, J. Human Resource.. . .  p. 370. 
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planejamento de carreira do sexo feminino, tanto relacionados aos recursos de 

administração internacional quanto às habilidades que elas possam exibir. É 

importante observar que, no contexto da cultura nacional, a mulher traduz 

grande sensibilidade, habilidade para se comunicar e competência no sentido 

de estabelecer rapport. Porém essas qualidades não adquirem expressão no 

cenário da administração internacional. 

Objetivamos neste capítulo analisar o impacto que o processo de 

globalização vem criando para a administração de recursos humanos. A 

administração estratégica internacional de recursos humanos apresenta 

caracteristicas bem diferenciadas em relação à gestão interna. As funções de 

pessoal representam grandes desafios para a área de recursos humanos. 

O contexto internacional irá demandar um conjunto de fatores de 

grande destaque para a administração de recursos humanos. Dentre esses 

fatores podemos citar a eficiência na seleção para detectar as habilidades dos 

candidatos, o nível de educação da população local, a sindicalização da força 

de trabalho local, os critérios de administração etc. 

As formas organizacionais utilizadas por recursos humanos no 

processo de globalização terá uma importância fundamental no sentido de 

incorporar valores no planejamento estratégico internacional da empresa. 

L. 
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Capítulo 5 

Metodologia da Pesquisa 

1 .  O Problema da Pesquisa 

Diante das transfonnações que estão ocorrendo na área de recursos 

humanos, o problema a ser investigado por essa pesquisa diz respeito à 

percepção que os profissionais de R.H. têm de sua área de atuação, em 

comparação com a percepção dos principais executivos das empresas. 

Pretende-se, a partir dessa comparação, buscar uma relação da real 

importância da área de recursos humanos, a fim de se observar se o que se 

estabelece entre o ensino da disciplina e a prática da gestão é verdadeiro. 

Muito embora os estudos acadêmicos tentem atribuir uma ênfase, às 
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vezes exagerada, à área de recursos hrunanos, acreditamos que, na prática, essa 

ênfase não ocorre, adquirindo mais runa preocupação em termos de custos do 

que runa percepção da importância da pessoa como grande vantagem 

competitiva para as empresas. 

Ao desenvolver essa pesqUIsa, tínhamos como preocupação básica 

medir a real importância da área de recursos hrunanos comparada às demais 

áreas da empresa. Objetivamos identificar alguns caminhos que orientem o 

ensino da disciplina, visando a busca de runa abordagem mais estratégica. 

Estas orientações têm como ponto de partida a percepção que os participantes 

da pesquisa atribuem à essa área. 

Inicialmente, poderíamos propor que as técnicas e os procedimentos, 

assim como os valores e as atitudes existentes na gestão de recursos hrunanos 

nas empresas, deveriam dar run embasamento ao ensino, tanto na forma de 

aquisição de novos conhecimentos, quanto no desenvolvimento de novos 

processos e novas estratégias. No entanto, observa-se run distanciamento 

considerável entre o que é ensinado e o que é praticado. Em muitos casos, essa 

prática é mais avançada quando comparada com o conteúdo cwricular 

desenvolvido pelos cursos de administração. 

Não queremos negar a importância das pesqUIsas em recursos 

, 
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humanos, porém o que se observa é a existência de uma dicotomia entre o que 

é ensinado nas escolas e o que é praticado nas empresas. Percebe-se que a 

fundamentação teórica que norteia os currículos dos cursos de recursos 

humanos não encontra, às vezes, correspondência na atuação dos profissionais 

pertencentes a essa área. 

Torna-se necessário, pois, a busca de fundamentos que unam a teoria e 

a prática de recursos humanos, através de uma interação contínua entre as 

universidades e as empresas. 

2. O Escopo da Pesquisa 

O levantamento de dados baseou-se, inicialmente, na busca de um 

perfil do profissional de recursos humanos. 

Procurou-se investigar as caracteristicas pessolUS do respondente, 

como idade e sexo, características de formação, tais como curso superior e 

cursos de pós-graduação, incluindo cursos de mestrado e doutorado. 

Caracteristicas profissionais, tais como cargo que ocupa, IÚvel hierárquico, 

tempo de permanência no cargo atual e na empresa, e também se foi 

investigado se o acesso ao cargo atual ocorreu através de promoção ou 

L 
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recrutamento externo. 

Na segunda parte, procurou-se investigar dados sobre as empresas, tais 

como o tipo, isto é, nacional, multinacional ou de economia mista, o número 

de funcionários, o ramo de negócio e a denominação atual da área de recursos 

humanos que pode variar para relações industriais, departamento de pessoal ou 

outra denominação. 

Na terceira parte, procurou-se investigar as funções de recursos 

humanos, assim como a existência do Planejamento de Pessoal, das Políticas 

de Recursos Humanos. Solicitou-se as principais contribuições que a área de 

recursos humanos oferece para a empresa como um todo. Investigou-se a 

participação da área em relação aos processos decisórios, ao prestígio que é 

atribuído aos recursos humanos, ao grau de autonomia, à capacidade de 

promover mudanças, à resolução de conflitos e participação na elaboração dos 

objetivos globais da empresa. 

Acreditamos que esse conjunto de informações irá fornecer um 

referencial importante no sentido de se determinar até que ponto a área de 

recursos humanos agrega valor à empresa como um todo e, como decorrência, 

qual a importância que lhe é atribuída pelas chefias de maior destaque na 

organização. 
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3 .  Objetivos da Pesquisa 

Ao desenvolvennos essa pesqmsa, objetivamos investigar qual a 

importância que os principais executivos das empresas atribuem à área de 

recursos humanos, ampliando o quadro referencial dentro de um contexto mais 

didático. A pesquisa também buscou conhecer melhor qual o perfil do 

executivo em tennos de fonnação e carreira. 

O terceiro objetivo pretende estabelecer o grau de participação da área 

de recursos humanos, comparada com a área de maior importância dentro da 

empresa, em relação às metas e aos objetivos da mesma. 

4. Hipóteses da Pesquisa 

Apresentamos, nesta parte, as hipóteses da pesquisa fonnuladas a 

partiF do referencial teórico sobre a estrutura e os processos de recursos 

humanos, fundamentadas na bibliografia, assim como a experiência 

profissional do autor, e baseadas também nas observações da realidade das 

empresas, no que se refere ao assunto em questão. 

As hipóteses serão testadas estatisticamente e analisadas em relação 
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aos resultados obtidos: 

Ho 1. As empresas apresentam uma preocupação em criar e implantar 

as funções burocráticas de pessoal, tais como recrutamento e 

seleção, administração de salários, treinamento e desenvolvimento 

etc., mas não possuem a preocupação em envolver a área de 

recursos humanos no seu planejamento estratégico. 

Rol. Muito embora as empresas tenham implementado as principais 

funções de recursos humanos em larga escala, elas não possuem 

políticas consistentes de recursos humanos para orientar essas 

funções a nivel significativo da amostra. 

Ho3. Comparando com a principal área da empresa, recursos humanos 

tem uma participação média no que diz respeito ao processo 

decisório da empresa. 

Ho4. Comparando o prestígio da área de recursos humanos com a área 

de maior importância da empresa, ele se situa no seu nivel médio. 

Ro5. A área de recursos humanos não apresenta um alto grau de 

autonomia em termos de atuação. 
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Ho6. A capacidade em promover e implantar mudanças pela área de 

recursos humanos situa-se no nível médio, não contando com o 

apoio da alta cúpula da empresa nesse processo. 

Ro7. No que diz respeito à solução de conflito, a área de recursos 

humanos não apresenta um alto grau de capacidade para fazê-los, 

ficando a adminístração do mesmo sob a responsabilidade das 

demais áreas da empresa. 

Ro8. A área de recursos humanos não possm um alto grau de 

participação nos objetivos globais da empresa. 

5 .  Instrumento da Pesquisa 

Existem três métodos básicos para se obter as informações necessárias 

em uma pesquisa: o questionário, a entrevista e a observação direta. 

Neste trabalho utilizamos o questionário, que foi aplicado 

pessoalmente e também enviado pelo correio. 

Preferimos utilizar este método pelas vantagens que apresenta, 
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segundo Boyd e Westfall48 ,  que são: versatilidade, rapidez na obtenção da 

infonnação e custos baixos. 

5 . 1 .  Versatilidade 

Quando se trata de pesquisar conhecimentos, opiniões e intenções das 

pessoas sobre um detenninado fenômeno, o questionário é o único método 

capaz de faiê-Io, pois é impossível de se obter esses aspectos através do 

método de observação. Através da comunicação, oral ou escrita, as pessoas 

traduzem melhor suas opiniões. 

5.2. Velocidade 

Através do questionário, obtém-se as infonnação de fonna maIS 

rápida, uma vez que o mesmo depende apenas de um relato, e não que o fato 

venha a acontecer para poder ser observado, como no caso da observação 

direta. 

5.3. Baixos custos 

Associado à rapidez na obtenção das infonnações, percebe-se que os 

48 BOYD, H. w. & WES1F ALL, R. Pesquisa Mercadológica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1964. pág. 1 14. 
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custos também serão os mais baixos, quando comparados com o método de 

observação ou de entrevista. 

Em relação às desvantagens, os autores observam algumas reações 

negativas dos respondentes, tais como: 

5.4. Má vontade do entrevistado para dar informações. 

Essa má vontade pode se traduzir na forma de medo ou perda de 

tempo para responder ao questionário. A nossa pesquisa não traduziu esse 

medo, uma vez que as questões não são de caráter pessoal, mas sim sobre 

aspectos organizacionais. Em relação ao tempo, os respondentes foram 

contatados previamente, via telefone, sendo que o questionário foi enviado 

somente para aqueles que concordaram quanto ao seu preenchimento. 

5.5. Incapacidade do entrevistado para dar informações. 

Diz respeito ao fato de o entrevistado querer cooperar com a pesquisa, 

mas não ter informação ou opinião formada sobre o assunto. Em nosso 

trabalho, essa desvantagem não ocorreu, pois os executivos e gerentes 

entrevistados detém as informações sobre o assunto. 
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5.6. Influência do método do questionário. 

Quando uma pergunta for embaraçosa para o respondente, ele poderá 

uma resposta. Em relação à nossa pesquisa, não foram formuladas 

aUles1tOe:s de caráter pessoal, mas sim organizacional e profissional. Assim 

,;sena<o, os entrevistados não se constrangeram nas formulações das respostas. 

6. A Composicão da Amostra 

Identificar o universo de empresas, no Brasil, que apresentam uma 

estrutura formal de recursos humanos é uma tarefa impossível de ser 

pois não existem informações suficientes para constituir tal 

.11njVf�Tl;(). Assim, construímos nossa amostra a partir da publicação da Revista 

EX:3D1le - Melhores e Maiores49 . 

A forma aleatória que caracterizou nossa pesqUIsa encontra 

fundamentação nos autores Claude Machline, Ivana de Sá Motta e Kurt Weil50 

quando afirmam que: "As amostras aleatórias são aquelas em que todos os 

elementos do universo investigado têm determinada probabilidade de serem 

49 Revista Exame - Melhores e Maiores 
Ed. Abril, São Paulo, Agosto de 1994. 

50 MACHLINE, C. , MOTTA, I. S. e WEIL, K. E. Administração da Produção na Pequena Empresa 
Brasileira. São Paulo: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1971. p.7. 
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escolhidos. Sua grande vantagem é permitir estender ao universo as conclusões 

obtidas na amostra". 

Inicialmente, foi feito um contato, via telefone, com cerca de 150 

empresas, formulando, assim, o convite para participar da pesquisa. Obtivemos 

a resposta positiva de 100 empresas. Os questionários foram enviados e o 

retomo foi de 42 questionários. 

A fim de o respondente sentir-se à vontade no preenchimento do 

questionário, não foi solicitada a identificação da empresa. A ausência desta 

informação dificultou o controle sobre quem não respondeu. 

Tomava-se necessário, pois, o envio de novos questionários, a fim de 

se obter uma amostragem maior. Solicitou-se aos participantes do curso 

Programa de Educação Continuada em Recursos Humanos ( P.E.C. ), o 

preenchimento do questionário. A amostra totalizou, pois, 93 questionários, 

assim distribuídos em termos de regiões: 
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Tabela 1 :  Localização. 

Local fq % 

São Paulo 56 60,22 
Grande São Paulo 9 9,68 
Interior de São Paulo 2 2,1 5  
Rio de Janeiro 7 7,53 
Fortaleza 3 3,23 
Belo Horizonte 2 2,1 5  
Blumenau 2 2,1 5  
Curitiba 2 2, 15 
Vitória 2 2,1 5  
Belém do Pará 1 1,08 
Itabira 1 1 ,08 
Recife 1 1,08 
Joinvi11e 1 1,08 
Mucuri 1 1,08 
n.r. 3 3,23 
Total 93 100,00 

A maior concentração industrial no Estado de São Paulo justifica sua 

maior participação na amostra. 

7. Perfil do Respondente 

Apresentaremos um conjunto de atributos que irá caracterizar o perfil 

do respondente da pesquisa. 
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7. 1 .  Idade 

Tabela 2: Idade ( anos ) 

fq % 
até 29 9 9,68 
de 30 a 39 28 30, 1 1  
de 40 a 49 3 1  33,33 
de 50 a 59 21  22,58 
mais de 60 4 4,30 
total 93 100,00 

Observa-se que 33,3% dos participantes da pesquisa situa-se na faixa 

etária de 40 a 49 anos, vindo a seguir a faixa de 30 a 39 anos com 30,1%. 

Percebe-se que em termos de faixa etária, a tendência é de 

respondentes que vão da juventude para a maturidade. 

7.2. Sexo 

Tabela 3 :  Sexo 

fu. % 

masculino 72 77,42 
feminino 19 20,43 
n.f. 2 2, 1 5  
total 93 100,00 
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Na composição da amostra existe uma concentração significativa do 

sexo masculino,. com 77,4%. 

7.3. Escolaridade 

Tabela 4: Curso superior 

fq % 

Sllll 90 96,77 
cursando 1 1 ,08 
não 2 2,15  
total 93 100,00 

No que diz respeito ao nível de instrução, observa-se que apenas 2,1% 

não possuem curso superior, o que caracteriza a amostra com um alto índice de 

formação superior. 

Tabela 5 :  Qual curso superior ? 

fq O/o 
administração 36 34,29 
engenharia 23 2 1,90 
econonna 12 1 1 ,43 
psicologia 10 9,52 
direito 8 7,62 
comunicação 4 3,81 
c. contábeis 4 3,81 
sociologia 2 1,90 
outros 4 3,81 
n.f. 2 1 ,90 
total 105 100,00 
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Os cursos de administração, 34,2%, e engenharia, com 2 1,9%, 

destaCaIn-Sie em tennos de especificação de curso superior. 

Tabela 6: Especialização 

fq % 

snn 43 46,24 
não 50 53,76 
total 93 100,00 

Além do curso superior, 47,3% dos respondentes da aIllostra possui 

de especialização. 

Tabela 7: Área de especialização. 

fq % 

administração geral 14 3 1 , 1 1  
recursos humanos 1 5  33,33 
economia 3 6,67 
sociologia 2 4,44 
finanças 2 4,44 
engenharia 1 2,22 
outras 8 17,78 
total 45 100,00 

No curso de especialização, as áreas mais procuradas foraIll a de 

adrninistraç�io geral ( 3 1, 1  % ) e recursos humanos ( 32,6% ). 

,,, 
, " 
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Em relação aos cursos de mestrado e doutorado, obtivemos a seguinte 

distribuição: 

Tabela 8: Mestrado 

fo % 

snn 15 16, 13  
cursando 3 3,23 
não 75 80,65 
total 93 100,00 

Tabela 9: Área de mestrado 

fo % 

administração geral 3 16,67 
engenharia 2 1 1, 1 1  
finanças 3 16,67 
marketing 3 16,67 
recursos humanos 2 1 1 , 1 1  
economia 1 5,56 
sociologia 1 5,56 
outros 3 16,67 
total 18 100,00 

Considerando serem os cursos de mestrado e doutorado reservados 

mais à vida acadêmica, surpreende que 19,3% da amostra possuem ou estão 

cursando o mestrado. 
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Tabela 10: Doutorado 

fq % 
sun 2 2, 15  
cursando O 0,00 
não 91 97,85 
total 93 100,00 

Área de doutorado. 

fq % 
administracão 1 50,00 
macroeconomia 1 50,00 
total 2 100,00 

A participação de doutores na amostra é pequena, apenas 2,1% possui 

o referido curso. 

7.4. Nível Hierárquico 

Tabela 1 1 :  Nível Hierárquico 

fq % 
direção 34 36,56 
I gerência 37 39,78 
supervisão 10 10,75 
outros 9 9,68 
n.f. 3 3,23 
total 93 100,00 
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o IÚvel de gerência apresenta a maior participação na amostra, com 

39,7%, seguido do IÚvel de direção, com 36,5%. 

7.5. Permanência no cargo e empresa atual 

Tabela 12: Tempo em cargo atnal ( anos ) 

fq % 

até 1 28 30, 1 1  
de 1 a 7 46 49,46 
de 7 a 15 14 1 5,05 
de 1 5  a 22 3 3,23 
mais de 22 2 2, 15 
total 93 100,00 

Tabela 13:  Tempo em empresa atnal ( anos ) 

fq % 

até 1 9 9,68 
de 1 a 7 23 24,73 
de 7 a 15 20 21,51 
de 1 5  a 22 24 25,81 
mais de 22 17  18,28 
total 93 100,00 

Não existe nenhuma correlação entre o tempo de permanência no 

cargo atnal com o tempo de permanência na empresa atnal. Em outras 

palavras, o respondente pode ter exercido o mesmo cargo em outras empresas. 
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É importante observar que o maior percentual da amostra, isto é, 49,4%, 

ocorre na faixa de 1 a 7 anos de permanência no cargo atual. No que diz 

respeito ao tempo de permanência na empresa atual, as duas faixas mais 

significativas são de 1 5  a 22 anos, com 25,8%, e 1 a 7 anos, com 24,7%. Quer 

nos parecer que a faixa de 7 a 15 anos pode significar o período onde a 

pelIDlmê:nclia na empresa é mais questionada. 

Considerando que, em média, a maJor parte das pessoas atua 

profissionalmente em três empresas, o tempo de permanência na faixa de mais 

22 anos, com 18,2%, pode significar a saída da empresa atual para a 

7.6. Promoção 

Tabela 14: Forma de acesso 

fq % 

promoção interna 71  76,34 
recrutamento externo 19 20,43 
n.r. 3 3,23 
total 93 100,00 

Em relação à nossa amostra, é significativo que 76,3% dos 

participantes foram promovidos internamente para os cargos de direção, 

.. 
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gerência e supervisão, que são cargos que apresentam um maior grau de 

complexidade. Destaca-se, a partir desse percentual, a importância que as 

empresas estão atribuindo ao plano de carreira. 

8. Perfil das Empresas Pesguisadas 

As empresas pesquisadas foram caracterizadas a partir das seguintes 

variáveis básicas que são: Tipo de empresa, Ramo de negócio, Número total 

de empregados, Número de empregados que atuam na área de recursos 

humanos, Denominação da área e Área de maior importância. 

8 . 1 .  Tipo de Empresa 

o tipo de empresa está relacionado à propriedade do capital social e 

apresenta a seguinte distribuição: 

Tabela 15 :  Tipo de Empresa 

., % 

Economia Mista 1 1  1 1 ,82 
Privada Multinacional 29 3 1, 18  
Privada Nacional 5 1  54,84 
Outros 1 1 ,08 
n.r. I 1,08 
Total 93 100,00 
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o elevado percentual de empresas privadas nacionais pode sugenr 

UlIla maior cooperação por parte deste tipo de empresa em relação à pesquisa 

desenvolvida no Brasil. 

8.2. Ramo de Negócio 

o ramo de negócio relaciona-se com o tipo de atividade que a empresa 

Tabela 16: Ramo de negócio 

fq % 

Indústria 48 46, 15  
Comércio 10 9,62 
Prestação de Serviços 45 43,27 
n.r. I 0,96 
Total 104 100,00 

o ramo industrial apresenta o maior percentual, 46, 1% de participação 

na pesquisa. Importante observar que o maior número de empresas de médio 

porte situa-se no ramo industrial e de prestação de serviços, como bancos etc. 
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8.3. Número total de empregados 

o número total de empregados tende, até certo ponto, a traduzir o 

tamanho da empresa. 

Tabela 17: Número de funcionários 

fq %. 
até 1 .000 27 29,03 
de 1 .001 a 3 .000 3 1  33,33 
de 3.001 a 5.000 2 2,1 5  
de 5.001 a 7.000 13 13,98 
acima de 7.000 14  1 5,05 
fl.r. 6 6,45 
Total 93 100,00 

As empresas de médio porte, ou seja, de até 5.000 funcionários, 

tiveram uma maior participação na pesquisa. 

8.4. Funcionários da área de Recursos Humanos 

A tabela abaixo representa o número de funcionários que atuam na 

área de recursos humanos. 
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Tabela 1 8 :  Número de funcionários em Recursos Humanos 

fQ % 
até 20 32 34,41 
de 21 a 40 21 22,58 
de 40 a 99 17  18,28 
de 100 a 1 50 1 1  1 1 ,83 
de 1 5 1  a 200 3 3,23 
acima de 200 3 3,23 
n.f. 6 6,46 
Total 93 100,00 

Verifica-se que a maior parte das empresas desta amostra emprega até 

;ionàOO'S na área de recursos humanos, ou seja, 34,4%. A partir da faixa 

1 5 1 funcionários, há uma diminuição significativa no número de 

8.5. Denominação da área 

A denominação Recursos Humanos não é utilizada por todas as 

Algwnas atribuem outras denominações, confonne se observa na 
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Tabela 19: Denominação de Recursos Humanos 

fq % 
Recursos Humanos 80 86,02 
Relações Industriais 2 2,15 
Departamento de Pessoal 5 5,38 
Outros 6 6,45 
n.r. O 0,00 
Total 93 100,00 

Muito embora a denominação Recursos Humanos tenha sido criticada, 

em função de que as pessoas não são recursos, mas, sim, elas utilizam-se dos 

recursos existentes na empresa, essa denominação surge na pesquisa com um 

percentual elevado, de 86,0%. As demais denominações surgem com 

i 
percentuais significativamente mais baixos e traduzem termos muito utilizados 

desde 1930 até 1980. 

Observa-se que as empresas não mcorporaram, ainda, de forma 

siguificante, uma nova denominação, como, por exemplo, Administração de 

Talentos, ou Administração de Pessoas. 

... 
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8.6. Área de maior importância 

Tabela 20: Área de maior importância 

� % 
Marketin 10 9, 17  
Recursos Humanos 12 1 1 ,01 
Comerciai 24 22,02 

28 25;69 
5 4,59 

Informática 3 2,75 
Outras 4 3,67 
Todas 8 7,34 
D.r. 15 1 3,76 
Total 109 100,00 

Nesta classificação, incorporamos a área de vendas na área comercial. 

Observa-se que apenas 7,3% das empresas pesquisadas informaram que todas 

as áreas traduzem a mesma importância. 

A maior parte das empresas pesquisadas traduz um certo grau de 

conservadorismo ao eleger a área operacional como a de maior importância, ou 

seja, 25,7%. 

A área de recursos humanos aparece com 10,8% de importância. 
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9. Conclusão 

Objetivamos, neste capítulo, descrever a metodologia utilizada para a 

elaboração da pesquisa de campo. 

Inicialmente, apresentamos o problema ao qual a pesquisa se reporta, 

assim como os objetivos e o escopo. A seguir, listamos as hipóteses que deram 

base à pesquisa e analisamos o instrumento utilizado como forma de obter as 

informações. 

Por fim, descrevemos a composição da amostra, assim como o perfil 

dos respondentes e alguns elementos que caracterizaram as empresas que 

participaram da pesquisa. 
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Capítulo 6 

Análise e Interpretação de Dados 

Inicialmente, iremos cruzar as variáveis relacionadas com o perfil dos 

respondentes. Segue-se o cruzamento das variáveis que irão caracterizar o 

perfIl. das empresas e, por último, a análise dos cruzamentos dos perfis das 

empresas com as questões constantes no questionário. 

Acreditamos que os cruzamentos das variáveis com as questões irá 

demonstrar resultados mais eficientes na análise e avaliação dos dados obtidos. 



Cruzamentos das variáveis referentes ao respondente 

Tabela 2 1 :  Idade vs. Sexo 

Masculino Feminino n.r. 
Idade (anos) fq % fq % fq % 
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Total 
fq % 

até 29 3 3,23 6 6,45 O 0,00 9 9,68 
de 30 a 39 2 1  22,58 7 7,53 O 0,00 28 30, 1 1  
de 40 a 49 24 25,81 6 6,45 1 1 ,08 3 1  33,33 
de 50 a 59 20 21,51 O 0,00 1 1,08 2 1  22,58 
acima de 60 4 4,30 O 0,00 O 0,00 4 4,30 
Total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

o cruzamento dessas duas variáveis demonstra a composição na 

amostra em termos do sexo relacionado à idade. 

Existe uma preponderância do sexo masculino, 77,4%, na amostra, 

que pode traduzir o fato de que a ocupação de cargos de gerência e de chefias 

em geral sejam predominantemente preenchidos pelo sexo masculino. 

Observa-se, também, uma forte tendência de o profissional de R.H. vir 

a ocupar cargos de chefia em uma faixa etária mais nova. Até a década de 80, 

geralmente esses cargos eram ocupados por profissionais de uma faixa etária 

mais velha. Podemos perceber uma tendência no sentido de as pessoas mais 
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novas estarem ocupando cargos de gerência em R.H. 

Tabela 22: Idade vs. Nível Hierárquico 

Direção Gerência Supervisão Outro nível n.r. Total 
Idade (anos) fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
até 29 1 1 ,08 3 3,23 1 1,08 4 4,30 O 0,00 9 9,68 

de 30 a 39 4 4,30 IS 16,13 6 6,4S 2 2,1S 1 1,08 28 30,1 1  

de 40 a 49 13  13,98 13 13,98 3 3,23 2 2,IS O 0,00 31 33,33 

de SO a S9 13  13,98 S S,38 O 0,00 1,08 2 2,IS 21 22,S8 

acima de 60 3 3,23 1 1 ,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 4 4,30 

Total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

É importante observar que, em relação ao cargo de maior status na 

empresa, ou seja, na direção, a maior concentração ocorre nas faixas etárias de 

40 a 59 anos, enquanto que nos cargos de gerência a faixa etária se situa entre 

30 e 49 anos. Podemos afirmar que existe uma relação muito forte entre idade 

e plano de carreira, pois observa-se que os cargos de chefia de menor 

complexidade, ou seja, de supervisão, situam-se em uma faixa mais jovem, 

vindo depois o de gerência e, por fim, direção. 
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Tabela 23 : Idade (anos) vs. Curso Superior 

até 29 de30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 mais de 60 total 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

administração 6 6,45 12 12,90 13 13,98 5 5,38 O 0,00 36 38,71 
engenharia 1 1,08 3 3,23 9 9,68 8 8,60 2 2,15 23 24,73 
economia O 0,00 4 4,30 3 3,23 5 5,38 O 0,00 12 12,90 
psicologia 3 3,23 4 4,30 2 2,15 O 0,00 1 1,08 10 10,75 
direito O 0,00 2 2,15 3 3,23 2 2,15 1 1,08 8 8,60 
comunicação O 0,00 1 1,08 3 3,23 O 0,00 O 0,00 4 4,30 
ciências contábeis O 0,00 3 3,23 1 1,08 O 0,00 O 0,00 4 4,30 
sociologia O 0,00 1 1,08 O 0,00 1 1,08 O 0,00 2 2,15 
outros O 0,00 3 3,23 O 0,00 1 1,08 O 0,00 4 4,30 
n.r. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 
sem curso O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 1 1,08 2 2,15 
total 10 10,75 33 35,48 34 36,56 23 24,73 5 5,38 105 112,90 

Total de questionários = 93 
( As porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) . 

A tabela Idade vs. Curso Superior exibe uma forte tendência do curso 

de administração, cuja maior abrangência situa-se em faixas etárias que vão 

até 49 anos de idade, enquanto que o curso de engenharia demonstra uma 

maior concentração nas faixas de 40 a 59 anos. É importante observar que até 

na década de 60 os cursos mais procurados eram os de Medicina, Engenharia e 

Direito, explicando, a partir desses dados, essas concentrações em termos de 

idades. 
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Tabela 24: Idade vs. Cursos de Pós-Graduação 

Idade (anos) vs. Curso de Especialização 

até 29 de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 mais de 60 total 
fQ % fQ % fQ 0/0 fq % fq % fq % 

adm. geral O 0,00 6 6,45 4 4,30 3 3,23 1 1,08 14 15,05 
rec. humanos 4 4,30 6 6,45 5 5,38 O 0,00 O 0,00 15 16,13 
economia O 0,00 1 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 3 3,23 
sociologia O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 1 1,08 2 2,15 
finanças O 0,00 O 0,00 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2,15 
enl!enbaria O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
outras O 0,00 2 2,15 4 4,30 1 1,08 1 1,08 8 8,60 
sI especialização 5 5,38 13 13,98 17  18,28 14 15,06 1 1,08 50 53,77 
total 9 9,68 28 30,11 33 35,48 21 22,58 4 4,30 95 102,15 

total de questionários = 93 
( As porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 

Em relação ao curso de especialização, observa-se que 46,24% o 

possui, sendo que, desse total, 72,1% refere-se às diversas especialidades do 

curso de administração (administração geral, recursos humanos e finanças ). 

Observa-se que não existe uma tendência mais forte nas faixas mais jovens, 

pois a grande concentração se situa nas faixas que vão de 30 a 49 anos. 

Evidencia-se, pOiS, a busca da educação continuada como forte 

elemento na formação da carreira do executivo. 
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Idade (anos) vs. Área de Mestrado 

Idade (anos) vs. Área de Doutorado 

Muito embora os cursos de mestrado e doutorado demandem maiores 

exigências acadêmicas em relação aos enfoques teóricos, torna-se significativo 

que 1 9,35% da amostra possua curso de mestrado, o que evidencia uma 

preocupação com o aperfeiçoamento profissional. 

A relação idade - curso de doutorado não apresenta grande significado 
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na pesqUlsa, pOIS apresenta mn índice de 2,15% apenas. Essa falta de 

significância se evidencia, talvez, pelo fato de, após mna determínada idade e 

tempo de trabalho, o executivo apresentar pouca disponibilidade de tempo 

para cursos que envolvam mna maior complexidade acadêmica. 

Tabela 25: Idade (anos) vs. Forma de Acesso 

até 29 de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 mais de 60 total 
fQ 0/0 fq 0/0 fQ % fq % fq % fq 0/0 

Ipromoção interna 6 6,45 25 26,88 23 24,73 15 16,13 2 2,15 71 76,34 
recruto externo 3 3,23 3 3,23 8 8,60 4 4,30 1 1,08 19 20,43 
n.r. O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 1 1,08 3 3,23 
total 9 9,68 28 30,11 31 33,33 21 22,58 4 4,30 93 100,00 

A característica promoção íntema representa mn aspecto importante na 

relação do contrato psicológico, mna vez que evidencia a satisfação de mna 

necessidade básica no ser hmnano, que é a da ascensão social. 

A tabela aCIma exibe fortemente essa relação de lealdade entre 

empresa e empregado, mna vez que 76,3% do resultado da pesquisa atingem 

cargos de mando através da promoção. Esse aspecto tende a ser significativo 

nas faixas de 30 a 49 anos, decrescendo na faixa de 50 a 60, cuja explicação 

reside no fato de essas faixas se situarem mais próximas da aposentadoria, e 

também pelo planejamento de carreira estar envolvendo pessoas em fase de 

juventude e maturidade. 
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Tabela 26: Idade (anos) vs. Tempo em Empresa Atual (anos) 

o tempo de permanência na empresa atual pode ser explicado a partir 

duas posições, ou seja, ou o empregado busca segurança e não pretende se 

rriscar no mercado de trabalho, ou apresenta um grau de satisfação elevado 

relação à sua atividade profissional, que o mantém na empresa por um 

período de tempo. 

A tabela 26 demonstra que, em termos de permanência, a faixa mais 

:ÍglJrifi,catíva é de 15 a 22 anos, com 25,8%. Em termos de faixa etária, situa-se 

40 e 49 anos, com 33,3%. 

o resultado apresentado pela faixa etária até 29 anos pode significar 

no início de sua carreira, o jovem dificilmente se adapta às primeiras 

em,nr"�lI!,; onde atua. 

o tempo de permanência decresce a partir dos 22 anos e, em uma 
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faixa etária que se situa entre 50 a mais de 60 anos, que pode significar o 

período de retirada da vida profissional e a busca de aposentadoria. 

o fato de o maior tempo de permanência se situar na faixa de 15 a 22 

anos traduz um grau elevado de satisfação por parte dos executivos em relação 

à organização em que atuam. 

Tabela 27: Idade (anos) vs. Tempo em Cargo Atual 

até 29 de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 mais de 60 total 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

até 1 7 7,53 1 1  1 1,83 8 8,60 2 2,15 O 0,00 28 30, 1 1  
de 1 a 7 2 2,15 15 16,13 18  19,35 9 9,68 2 2,15 46 49,46 
de 7 a 15 O 0,00 2 2,15 3 3,23 7 7,53 2 2,15 14 15,05 
de 15  a 22 O 0,00 O 0,00 2 2,15 1 1,08 O 0,00 3 3,23 
mais de 22 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 
total 9 9,68 28 30,11 31 33,33 21 22,58 4 4,30 93 100,00 

Comparando a tabela acima com a tabela 25 - Idade vs. Forma de 

Acesso e a tabela 26 - Idade vs. Tempo de Permanência na Empresa, 

observamos que, em termos de significação, elas apresentam a faixa etária de 

40 - 49 anos como tendo o maior índice que irá caracterizar o período de maior 

destaque na vida profissional. Provavelmente exista uma tendência no sentido 

de demonstrar que os eventos mais importantes na vida de trabalho ocorrem 

justamente nesta faixa etária. 
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Comparando também as três tabelas, a faixa etária 50 - 59 anos tende 

a caracterizar o declínio no processo de trabalho de uma pessoa. 

A tabela 27 demonstra também que o maior período de permanência 

no cargo ocorre na faixa de 1 - 7 anos, vindo a seguir o processo de promoção. 

Tabela 28: Sexo vs. Curso Superior 

masculino feminino n.r. total 
fq % fq % fq % fq % 

administração 29 3 1, 18  5 5,38 2 2,1 5  36 38,71 
ene;enharia 23 24,73 O 0,00 O 0,00 23 24,73 
economia 12 12,90 O 0,00 O 0,00 12 12,90 
psicoloe;ia 3 3,23 7 7,53 O 0,00 10 10,75 
direito 6 6,45 2 2,15 O 0,00 8 8,60 
comunicação O 0,00 4 4,30 O 0,00 4 4,30 
c. contábeis 2 2, 1 5  2 2, 15 O 0,00 4 4,30 
socioloe;ia 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2, 15 
outros 4 4,30 O 0,00 O 0,00 4 4,30 
n.r. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 
sI curso 2 2,1 5  O 0,00 O 0,00 2 2, 15 
total 82 88,17 21 22,58 2 2,15 105 112,90 

A participação da mulher na pesquisa é pequena, de apenas 22,5%, e, 

como conseqüência, não exibe um percentual significativo em termos de curso 

superior. Percebe-se, através dos dados, que na área de recursos humanos, o 

curso de psicologia e o curso de administração apresentam uma preferência 

por parte dos participantes. 
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A inserção de pessoas com formação educacional diferente demonstra 

o aspecto multiprofissional que caracteriza a área de recursos humanos, 

permitindo assim às mulheres participar do processo de gestão nesta área. 

Em relação ao sexo masculino, a tabela 28 exibe uma preferência por 

administração e engenharia. 

Observa-se, na prática, uma demonstração de preferência diferente 

entre os sexos por determinados cursos. Por exemplo, enquanto o sexo 

masculino demonstra preferência pelos cursos de engenharia e economia, o 

sexo feminino direciona sua preferência por cursos na área de ciências sociais, 

como psicologia, sociologia, etc. A exceção se manifesta no curso de 

administração, cuja tendência tem sido a incorporação crescente do sexo 

feminino. 

É importante observar que a inserção da mulher na vida universitária é 

um acontecimento recente, que começou a ocorrer a partir de meados da 

década de sessenta, que, coincidentemente, está associada ao início da 

liberação da mulher. 
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Tabela 29: Sexo vs. Cursos de Pós-Graduação 

Sexo vs. Área de Especialização 

masculino feminino n.r. total 
fo % fo % fq % fo % 

adm. eeral 10 10,75 4 4,30 ° 0,00 14 15,05 
rec. humanos 6 6,45 8 8,60 1 1,08 1 5  16,13 
economia 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
socioloeia 1 1,08 1 1,08 ° 0,00 2 2, 15 
finanças " 2  2, 1 5  ° 0,00 ° 0,00 2 2,1 5  
eneenharia 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 1 1,08 
outras 7 7,53 ° 0,00 1 1,08 8 8,60 
sI especialização 43 46,24 6 6,45 1 1,08 50 53,76 
total 73 78,49 19 20,43 3 3,23 95 102,15 

Sexo vs. Área de Mestrado 

masculino feminino n.r. total 
fo % fo % fq % fo % 

adm. eeral 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
eneenharia 2 2,1 5  ° 0,00 ° 0,00 2 2,15 
finanças 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
marketine 2 2,15 1 1 ,08 ° 0,00 3 3,23 
rec. humanos ° 0,00 2 2, 15 ° 0,00 2 2,15 
economia 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 1 1,08 
socioloeia ° 0,00 1 1,08 ° 0,00 1 1,08 
outros 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
sI mestrado 58 62,37 15 16,13 2 2,15 75 80,65 
total 72 77,42 19 20,43 2 2,151 93 100,00 
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Sexo vs. Área de Doutorado 

masculino feminino n.r. total 
ti % ti % ti "(o ti % 

administração 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
macroeconomia 1 1 ,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
sI doutorado 70 75,27 19 20,43 2 2,1 5  91 97,85 
total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

Em relação ao curso de especialização, o sexo masculino apresenta 

uma preferência por administração geral, enquanto o sexo feminino por 

recursos humanos. Estes dados se explicam a partir da formação superior, em 

que, segundo a amostra, 24,7% do sexo masculino havia se formado em 

engenharia. Assim, o curso de especialização em administração apresenta um 

caráter de complementação educacional para o sexo masculino. 

Quanto ao sexo feminino, a maior concentração ocorre no curso de 

especialização, voltado para recursos humanos, com 8,3% do total da amostra. 

É importante observar que, em termos de formação superior, parte significativa 

da amostra do sexo feminino cursou psicologia, sendo que a preferência pela 

área de recursos humanos, no curso de especialização, retrata a 

complementação da formação para atuar nesta área. 

Em se tratando do curso de mestrado, o sexo masculino apresenta uma 
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preferência de 57% em relação às diversas áreas que compõem o curso de 

mestrado em administração, no contexto geral dos demais mestrados. À 

primeira vista, pode não parecer significativa a participação do sexo feminino 

neste item da pesquisa, ou seja, 4,3% de respondentes possuem o curso de 

mestrado. Porém, se considerarmos que a participação da mulher em cargos de 

gerência ou chefia ainda é pequena, como afirmamos anteriormente, e 

separarmos as amostras em termos de sexo, ou seja, homem = 100% e mulher 

= 100%, veremos que essa participação quase se iguala, ou seja, o sexo 

masculino apresenta um índice de 19,4%, enquanto que o sexo feminino 

apresenta 2 1% de participação. Esse dado se toma significativo se 

considerarmos o fato de que o homem, em relação ao trabalho, preocupa-se 

apenas com as atividades produtivas para a sua carreira profissional, enquanto 

a mulher, além de se preocupar com essas mesmas atividades, desempenha 

também a função de reprodução, além das tarefas do lar. Observamos, pois, 

que para a mulher executiva essas funções que se colocam fora do seu trabalho 

profissional não significam barreiras na busca do aperfeiçoamento 

profissional. 

Considerando o curso de doutorado, os dados não são significativos, 

como afirmamos anteriormente. 
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Tabela 30: Sexo vs. Nível Hierárquico 

masculiuo femiuiuo n.r. total 
fi % � % � % fi % 

direção 30 32,26 4 4,30 O 0,00 34 36,56 
28 30, 1 1  7 7,53 2 2,15 37 39,78 

su ervisão 6 6,45 4 4,30 O 0,00 10 10,75 
outro nível 5 5,38 4 4,30 O 0,00 9 9,68 
n.r. 3 3,23 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

A tabela 30 exibe uma preponderância do sexo masculino nos cargos 

de direção e gerência. Para os demais cargos não existe uma diferença muito 

intensa, o que nos leva a considerar que na chefia inferior, isto é, na 

supervisão, a porcentagem de mulheres já se iguala à dos homens. 

Quanto aos cargos hierarquicamente supenores é clara a divisão 

do trabalho, demonstrando uma segregação, em que são definidas 

qualificações e características a partir de determinados cargos, de acordo com 

o sexo de quem os ocupa. Assim, a relação da mulher com cargos tipicamente 

femininos, tais como, secretária, recepcionista ou mesmo analista é muito 

intensa, uma vez que apenas 4,3% das mulheres ocupam cargos de direção, 

seguido de 7,5% em cargos de gerência. 
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Tabela 3 1 :  Sexo vs. Tempo em Empresa Atual 

masculino feminino n.r. total 
fq % fq % fq % fq % 

até 1 ano 4 4,30 4 4,30 1 1 ,08 9 9,68 
de 1 a 7 anos 19  20,43 4 4,30 O 0,00 23 24,73 
de 7 a 15 anos 16 17,20 4 4,30 O 0,00 20 21,51 
de 15 a 22 anos 18 19,35 6 6,45 O 0,00 24 25,81 
mais de 22 anos 1 5  16,13 1 1,08 1 1,08 17  18,28 
total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

Ao observarmos a tabela 3 1, percebemos que não existem diferenças 

em termos de sexo no que diz respeito ao tempo de permanência na empresa. 

Tanto os homens quanto as mulheres buscam segurança no emprego e, 

consequentemente, permanecem mais tempo nas organizações. 

Tabela 32: Sexo vs. Tempo em Cargo Atual 

masculino feminino n.r. total 
fq % fq % fq % fq % 

até 1 ano 18 19,35 9 9,68 1 1,08 28 30, 1 1  
de 1 a 7 anos 38 40,86 7 7,53 1 1,08 46 49,46 
de 7 a 15 anos 1 1  1 1 ,83 3 3,23 O 0,00 14 15,05 
de 15 a 22 anos 3 3,23 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
mais de 22 anos 2 2,1 5  O 0,00 O 0,00 2 2,1 5  
total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

A tabela 32 exibe o tempo de permanência no cargo atuaL 
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Não existem grandes diferenças em termos de sexo, ou seja, tanto os 

homens quanto as mulheres apresentam maior tempo de permanência nas 

faixas que vão de até 1 ano até 7 anos. 

Tabela 3 3 :  Sexo vs. Forma de Acesso 

masculino feminino R.r. total 
fq % fq % fq % fq % 

promoção interna 56 60,22 14 1 5,05 1 1,08 71 76,34 
recrntamento externo 13 13,98 5 5,38 1 1,08 19  20,43 
n.r. 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
total 72 77,42 19 20,43 2 2,15 93 100,00 

Comparando com as duas tabelas anteriores, podemos observar que 

não existe discriminação de sexos no processo de promoção para cargos de 

maior complexidade, pois tanto os homens quanto as mulheres atingiram seus 

cargos atuais através desse processo. Quando comparados os dois resultados, o 

recrutamento externo não é significativo em relação à promoção interna. 

Nas tabelas seguinte, iremos relacionar a variável "nível hierárquico" 

com outras variáveis. 
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Tabela 34: Nível Hierárquico vs. Curso Superior 

total 
% 

1 1,83 17,20 4,30 4,30 1,08 38,71 
13 13,98 8,60 O 0,00 1 1,08 1 1,08 24,73 
4 4,30 6,45 1 1,08 O 0,00 1 1,08 12 12,90 
O 0,00 6,45 2 2,15 2 2,15 O 0,00 10 10,75 
5 5,38 2 2,15 2 2,15 O 0,00 O 0,00 8 9,68 
2 2,15 1 1,08 O 0,00 1 1,08 O 0,00 4 4,30 
O 0,00 1 1,08 3 3,23 O 0,00 O 0,00 4 4,30 
O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 1 1,08 2 2,15 
1 1,08 1 1,08 O 0,00 1 1,08 O 0,00 4 3,23 
O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 
2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 

38 40,86 41 44,09 13 13,98 9 9,68 4 4,30 105 112,90 

o cargo de direção, tendo-se em consideração o curso supenor, é 

ocupado por engenharia e admiuistração, enquanto que no cargo de gerência 

predominam os admiuistradores, com 17,2%. Este percentual revela a 

preferência, por parte das empresas, por este profissional na área de recursos 

Apenas 2, 1% da amostra dos respondentes não apresentam curso 

superior e estão situados em cargos de direção. 
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Tabela 35:  Nível Hierárquico vs. Cursos de Pós-Graduação 

Nível Hierárquico vs. Área de Especialização 

direção eerência snpervisão outro nível D.r. total 
fo % fq 0/0 fo 0/0 fq 0/0 fq % fq % 

adro. geral 6 6,45 7 7,53 1 1,08 O 0,00 O 0,00 14 15,05 
rec. humanos O 0,00 9 9,68 4 4,30 2 2,15 O 0,00 15 16,13 
economia 2 2,15 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
sociologia O 0,00 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
finanças 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
eneenharia O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 

outras 4 4,30 4 4,30 O 0,00 O 0,00 O 0,00 8 8,60 

D.r. 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
sI especialização 20 21,51 15 16,13 4 4,30 7 7,53 3 3,23 49 52,69 
total 35 37,63 38 40,86 10 10,75 9 9,68 3 3,23 95 102,15 

Nível Hierárquico vs. Área de Mestrado 

direção eerência supervisão outro nível D.r. total 
fo % fo % fo 0/0 fo % fo % fo % 

administração 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 3 3,23 
eneenharia 1 1,08 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
finanças 2 2,15  1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
marketing 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
rec. humanos O 0,00 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
economia 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
sociologia O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
outros 2 2,15 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
sI mestrado 23 24,73 31  33,33 10 10,75 9 9,68 2 2,15 75 80,65 
total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 
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Nível Hierárquico vs. Área de Doutorado 

A tabela 35 mostra que, para o cargo de direção, em relação ao curso 

de especialização, existe uma forte preferência pelos cursos de administração 

geral. Nenhum executivo que ocupa cargo de direção apresenta curso de 

especialização em recursos humanos. Para o cargo de gerência, a preferência 

se situa entre administração geral e recursos humanos. 

Observa-se também que 57, 1% de quem ocupa cargo de direção e 

dos que ocupam o cargo de gerência não apresentam curso de 

especialização. 

No que diz respeito ao cargo de direção, 32,3% apresentam curso de 

mestrado. Para o cargo de gerência, esse percentual cai para 19,3%. 

Em relação ao tipo de curso de mestrado, o de administração, em suas 

diversas áreas, apresenta um percentual maior de preferência, tanto por parte 

da direção quanto por parte da gerência. 
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o curso de doutorado participa apenas com uma porcentagem de 

2, 16%, e situa-se no cargo de direção. 

Tabela 36: Nível Hierárquico vs. Tempo em Empresa Atual 

direção tzerência supervisão outro nível n.r. total 
fq % fq % fq 0/0 fq % fq % fq % 

até I ano 2 1 · 2,15 4 4,30 2 2,15 I 1,08 O 0,00 9 9,68 
de I a 7 anos 7 7,53 12 12,90 I 1,08 3 3,23 O 0,00 23 24,73 
de 7 a 15 anos 8 8,60 7 7,53 2 2,15 3 3,23 O 0,00 20 21,5 1 
de 15 a 22 anos 7 7,53 I I  l l,83 4 4,30 I 1,08 I 1,08 24 25,81 
mais de 22 anos 10 10,75 3 3,23 I 1,08 I 1,08 2 2,15 17 18,28 
D.f. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 
total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

Para os cargos de gerência não existe uma relação entre tempo de 

permanência na empresa e nível hierárquico, pois é significativo, em termos de 

permanência, as faixas de 1 a 7 anos e de 15 a 22 anos. 

Para os cargos de direção, esta relação existe, ou seja, o m810r 

percentual situa-se na faixa mais de 22 anos de permanência, com 10,7%. 

A relação existe também para os cargos de supervisão, na faixa de 15 

a 22 anos de permanência, com 4,3% do total da amostra. 
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Tabela 37: Nível Hierárquico vs. Tempo em Cargo Atual 

direção I!erência supervisão outro nível D.r. total 
fq 0/0 fq % fq 0/0 fq % fq % fq % 

até 1 ano 7 7,53 13 13,98 3 3,23 5 5,38 O 0,00 28 30,11 
de l a 7 anos 16 17,20 19 20,43 5 5,38 4 4,30 2 2,15 46 49,46 

de 7 a 15 anos 7 7,53 5 5,38 1 1,08 O 0,00 1 1,08 14 15,05 

de 15 a 22 anos 2 2,15 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
mais de 22 anos 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 

total 34 36,56 37 39.78 10 10.75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

A tabela 37 demonstra que, tanto para o cargo de direção quanto o de 

gerência e supervisão, o maior percentual se concentra na faixa de 1 a 7 anos 

de permanência no cargo, com 49,4% do total da amostra para essas três 

categorias. 

Tabela 38: Nível Hierárquico vs. Forma de Acesso 

promoção recrutamento n.r. total 
interna externo 

f!L % fq % fq % fq % 
direção 25 26,88 6 6,45 3 3,23 34 36,56 

gerência 28 30, 1 1  9 9,68 O 0,00 37 39,78 

supervisão 7 7,53 3 3,23 O 0,00 10  10,75 

outros 8 8,60 1 1,08 O 0,00 9 9,68 

R.r. 3 3,23 O 0,00 O 0,00 3 3,23 

total 71 76,34 19 20,43 3 3,23 93 100,00 
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A tabela 38, quando relacionada com a tabela 36, demonstra que o 

tempo de permanência na empresa é importante para determinar as promoções 

para os cargos de direção, gerência e supervisão, uma vez que o processo de 

promoção apresenta índice significativo para essa três categorias, com 64,5% 

do total da amostra. Isto significa que existe uma preocupação por parte das 

empresas em formar seus quadros de dirigentes com o pessoal íntemo, 

enfatizando assim o plano de carreira. 

Tabela 39: Tempo em Cargo Atual vs. Tempo em Empresa Atual 

( anos ) 

I� até 1 de 1 a 7 de 7 a 15 de 15 a 22 mais de 22 total 
car!!o fo 0/0 fo 0/0 fo % fo 0/0 fo 0/0 fo % 
até 1 7 7,53 10 10,75 5 5,38 5 5,38 1 1,08 28 30, 1 1  
de 1 a 7 O 0,00 13 13,98 12 12,90 14 15,05 7 7,53 46 49,46 
de 7 a 15 2 2,15 O 0,00 3 3,23 3 3,23 6 6,45 14 15,05 
de 15 a 22 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 1 1,08 3 3,23 
mais de 22 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 2 2,15 
total 9 9,68 23 24,73 20 21,51 24 25,81 17 18,28 93 100,00 

I ,  
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Tabela 40: Tempo em Cargo Atual vs. Fonna de Acesso 

promoção recrutamento D.r. total 
interna externo 

ti % ti % � % ti % 1 I 1  
até 1 ano 21  22,58 7 7,53 O 0,00 28 30, 1 1  
de 1 a 7 anos 38 40,86 8 8,60 O 0,00 46 49,46 
de 7 a 15 anos 9 9,68 4 4,30 1 1,08 14  15,05 
de 15 a 22 anos 2 2,1 5  O 0,00 1 1,08 3 3,23 
mais de 22 anos 1 1,08 O 0,00 1 1,08 2 2,1 5  
n.r. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 
total 71 76,34 19 20,43 3 3,23 93 100,00 

li ' 1 1  
' I !  " 

Tabela 41 :  Tempo em Empresa Atual VS. Fonna de Acesso 

promoção recrutamento n.r. total , i '  
interna externo 

ti % ti 0/0 ti % ti % 
até 1 ano O 0,00 9 9,68 O 0,00 9 9,68 
de 1 a 7 anos 1 6  17,20 7 7,53 O 0,00 23 24,73 
de 7 a 15 anos 1 7  18,28 2 2, 15 1 1,08 20 21,51 
de 1 5  a 22 anos 22 23,66 1 1,08 1 1 ,08 24 25,81 
mais de 22 anos 1 6  17,20 O 0,00 1 1,08 1 7  18,28 " , !  

" ' i 
D.r. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 

total 71 76,34 19 20,43 3 3,23 93 100,00 ' , , " 

Comparando as tabelas 39, 40 e 41 percebemos que a maior parte das 

empresas que participaram da pesquisa apresentam planos de carreira para 

seus funcionários, pois 49,4% pennanecem no cargo por um período de 1 a 

7 anos, em um tempo de pennanência na empresa que vai de 1 a 22 
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anos, com 72,0%. 

Comparando esses índices com a tabela 40, observamos que 40,8% 

das promoções ocorrem justamente no periodo de 1 a 7 anos. 

Quando comparamos o tempo de pennanência na empresa com o 

processo de promoção, observamos valores mais ou menos próximos para um 

tempo bem abrangente, que vai de I a mais de 22 anos de tempo de 

pennanência com um percentual um pouco maior, ou seja, de 23,6% para a ' 1 1  
' I !  

faixa de pennanência de 15 a 22 anos. 

l i l  

o tempo de pennanência no cargo, associado com a existência de 

processos de promoção, resulta em um grau elevado de satisfação para o ' , i  

funcionário, pois acreditamos que os desafios e as ínovações que um 

determínado cargo oferece ao seu ocupante perfaz justamente esse periodo que 

vai de 1 a 7 anos. 

' "  

Muitas vezes, o fato de prorrogar a pennanência além desse periodo, 

príncipalmente para os cargos de gerência e supervisão, implica em grandes 

ínsatisfações decorrentes das rotinizações das tarefas. É evidente que o 

exposto acima não se aplica aos cargos de direção, uma vez que eles traduzem 

o exponencial máximo da carreira. 
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Nesta parte, objetivamos traçar o perfil do respondente, através do 

cruzamento das diversas variáveis, tais como idade, sexo, nível de instrução, 

nível hierárquico, tempo de permanência na empresa e no cargo e de que 

forma atingiu a posição atual na organização. ' l i  

Cruzamento das variáveis referentes às empresas 

As empresas que participaram dessa pesquisa se diferenciam 

através de um conjunto de características. Elegemos as principais delas pelo j !  

tipo de empresa, número de funcionários, ramo de negócios etc., que iremos 

apresentar a seguir. 

Tabela 42: Tipo de Empresa VS. Ramo de Negócios I I 

Por tipo de empresa explicitamos a ongem da formação do 

capital social, enquanto que por ramo de negócios, a característica do processo 

produtivo. 
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privada privada economia outro n.r. total 
multinacional nacional mista ti o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
indústria 19 20,43 28 30, 1 1  1 1 ,08 O 0,00 O 0,00 48 51,61 
comércio 3 3,23 7 7,53 O 0,00 O 0,00 O 0,00 10 10,75 
prest. serviços 10 10,75 19 20,43 9 9,68 1 1,08 1 1,08 40 43,01 
outros 1 1,08 3 3,23 1 1,08 O 0,00 O 0,00 5 5,38 
n.r. O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
total 33 35,48 58 62,37 11 11,83 1 1,08 1 1,08 104 111,83 

total de questionários = 93. 
( As porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes optaram por mais de um ramo. 

Tanto a nível muItinacional como nacional, o ramo industrial 

apresenta um maior grau de participação. No contexto econômico, o ramo 

industrial agrega um maior número de empregados, quando comparado com os 

demais ramos. Esse aspecto irá exigir uma melhor estruturação dos recursos 

humanos. Provavelmente, muitas empresas não devolveram o questionário 

preenchido por não possuirem essa organização de recursos humanos. 

Do ponto de vista das relações de trabalho, a participação maior 

do setor industrial pode refletir indícios de que netas empresas a classe 

trabalhadora apresenta um nível de conscientização de classe maior, 

promovendo um conjunto de reivindicações e assim obrigando as empresas 

industriais a criarem uma estrutura formal da área de recursos humanos. 

' I ; 
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Tabela 43 : Tipo de Empresa vs. Número de Funcionários 

privada privada economia outro n.r. total 
multinacional nacional mista ti o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
até 1.000 7 7,53 19 20,43 O 0,00 I 1,08 O 0,00 27 29,03 
de 1.001 a 3.000 12 12,90 13 13,98 6 6,45 O 0,00 O 0,00 31 33,33 
de 3.001 a 5.000 O 0,00 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
de 5.001 a 7.000 2 2,15 8 8,60 3 3,23 O 0,00 O 0,00 I3 13,98 
acima de 7.000 5 5,38 7 7,53 2 2,15 O 0,00 O 0,00 14 15,05 
D.r. 3 3,23 2 2,15 O 0,00 O 0,00 I 1,08 6 6,45 
total 29 31,18 51 54,84 11 11,83 1 1,08 1 1,08 93 100,00 

Tanto para as empresas multinacionais quanto para as nacionais, 

a maior relevância em termos de números de funcionários se dá na faixa de até 

3 .000. Com esse número de empregados podemos caracterizar as empresas 

como pequenas e médias. 

Tabela 44: Tipo de Empresa vs. Número de Funcionários em R.H. 

privada privada economia outro n.r. total 
multinacional nacional mista ti o 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

até 20 9 9,68 21 22,58 O 0,00 O 0,00 1 1,08 3 1  33,33 
de 21 a 40 1 1  1 1,83 9 9,68 1 1,08 1 1,08 O 0,00 22 23,66 
de 41 a 99 1 1,08 8 8,60 8 8,60 O 0,00 O 0,00 17 18,28 
de 100 a 150 4 4,30 6 6,45 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1  1 1,83 
de 151 a 200 2 2,15 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
acima de 200 O 0,00 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
D.r. 2 2,15 4 4,30 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
total 29 31,18 51 54,84 11 11,83 1 1,08 1 1,08 93 100,00 
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A relação verificada na tabela anterior se mantém, ou seja, as 

empresas multinacionais têm sua maior concentração percentual na faixa de 21  

a 40 funcionários na área de recursos humanos, enquanto que, para as 

empresas nacionais, essa concentração ocorre na faixa de até 20 funcionários. 

A proporção entre número de funcionários e funcionários que atuam na área de 

recursos humanos se mantém. 

Tabela 45: Tipo de Empresa vs. Denominação da Área de R.R. 

recursos relações departamento outras total I '  

humanos industriais essoal I I 
I 

fq % fq % fq % fq % fq % 
Privo Multinacional 27 29,03 1 1,08 1 1,08 O 0,00 29 31,18 
Privo Nacional 42 45,16 O 0,00 3 3,23 6 6,45 5 1  54,84 
Economia Mista 9 9,68 1 1,08 1 1,08 O 0,00 1 1  11,83 
Outro tipo 1 1 ,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
D.r. 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

A tabela 45 exibe que 86,0% das empresas em geral assumiram a 
I ' 

denominação mais atual para caracterizar sua estrutura de pessoal, ou seja, 

recursos humanos. 

As diversas denominações dadas a essa estrutura apresentam uma 

evolução histórica. Inicialmente, a área recebeu a denominação de 

departamento de pessoal, a seguir denominou-se relações industriais e, por 

fIm, recursos humanos. 
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A denominação relações industriais, que antecedeu a 

denominação recursos humanos, é insignificante na amostra da pesquisa. 

Podemos supor que seja uma denominação com tendência à extinção. A 

grande ênfase atribuída a essa denominação é resultante dos períodos das 

grandes greves que ocorreram nas décadas de sessenta e setenta. 

Tabela 46: Ramo de Negócios vs. Funcionários na Empresa 

indústria comércio presto serviços outros u.r. total 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

até 1.000 12 12,90 6 6,45 11  1 1,83 1 1,08 1 1,08 3 1  33,33 
de 1.001 a 3.000 17 18,28 1 1 ,08 12 12,90 2 2,15 O 0,00 32 34,41 
de 3.001 a 5.000 O 0,00 O 0,00 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2,15 
de 5.001 a 7.000 8 8,60 2 2,15 6 6,45 O 0,00 O 0,00 16 17,20 
acima de 7.000 7 7,53 O 0,00 6 6,45 1 1,08 O 0,00 14 15,05 
u.r. 4 4,30 1 1,08 4 4,30 O 0,00 O 0,00 9 9,68 
total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 5 5,38 1 1,08 104 111,83 

total de questionários = 93 . 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo. 

As empresas do ramo industrial apresentam uma concentração 

maior na faixa de 1.000 a 3 .000 funcionários, enquanto que nas do ramo de 

prestação de serviços essa concentração vai de até 1.000 funcionários, e de 

1 .001 a 3.000 funcionários, ficando assim caracterizado que as empresas do 

ramo industrial e de prestação de serviços que empregam grande número de 

pessoas tiveram uma participação significativa na pesquisa. A faixa de 3 .000 a 

5.000 empregados apresenta uma participação pequena, com apenas 2,1%. 
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Tabela 47: Ramo de Negócios VS. Funcionários em RH. 

indústria comércio prest. serviços ontros D.r. total 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

até 20 12 12,90 5 5,38 13 13,98 3 3,23 l. 1,08 34 36,56 
de 21 a 40 16 17,20 2 2,15 6 6,45 O 0,00 O 0,00 24 25,81 
de 41 a 99 8 8,60 O 0,00 10 10,75 O 0,00 O 0,00 18 19,35 
de 100 a 150 6 6,45 1 1,08 3 3,23 1 1,08 O 0,00 1 1  1 1,83 
de 151 a 200 2 2,15 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
acima de 200 1 1,08 O 0,00 1 1,08 1 1,08 O 0,00 3 3,23 
D.r. 3 3,23 2 2,15 6 6,45 O 0,00 O 0,00 1 1  11,83 
total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 5 5,38 1 1,08 104 111,83 

total de questionários = 93. 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo. 

Quando consideramos o número de funcionários que atuam na 

área de recursos humanos, observamos que para os três ramos de negócios, são 

relevantes as faixas que vão de 1 a 99 funcionários. 

Tabela 48: Denominação da Área de RH. VS. Ramo de Negócios 

recursos relações departamento outras total 
humanos industriais essoal 

fq % fq % fq % fq % fq % 
indústria 40 43,01 2 2,15 2 2,15 4 4,30 48 51,61 
comércio 7 7,53 O 0,00 1 1,08 2 2,15 10 10,75 
prestação de servo 35 37,63 O 0,00 3 3,23 2 2,15 40 43,01 
outros 5 5,38 O 0,00 O 0,00 O 0,00 5 5,38 
n.r. 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
total 88 94,62 2 2,15 6 6,45 8 8,60 104 111,83 

total de questionários = 93 . 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo. 
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A denominação mais atual, que é recursos humanos, aparece com 

predominância em todos os ramos de negócios. 

Tabela 49: Denominação da Área de R.H. VS. Número de Funcionários 

recursos relações departamento outras total 
humanos industriais essoal 

fq % fq % fq % fq % fq % 
até 1.000 20 21,51 O 0,00 4 4,30 3 3,23 27 29,03 
de 1.001 a 3.000 28 30, 1 1  2 2,15 I 1,08 O 0,00 3 1  33,33 
de 3.001 a 5.000 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 
de 5.001 a 7.000 10 10,75 O 0,00 O 0,00 3 3,23 13 13,98 
acima de 7.000 14 15,05 O 0,00 O 0,00 O 0,00 14 15,05 

D.r. 6 6,45 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

Em relação à tabela 49, observa-se que são as empresas que 

empregam até 3.000 as que possuem as denominações mais antigas para 

designar sua estrutura de recursos humanos, que são as de relações industriais 

e departamento de pessoal. Provavelmente, as grandes empresas abandonaram 

essas denominações. 
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Funcionários na Empresa VS. Funcionários em R.H. 

até UNJO de 1.001 de 3.001 de 5.001 acima D.r. total 
a 3.000 a 5.000 a 7.000 de 7.000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq . % 

até 20 19 20,43 9 9,68 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 3 1  33,33 

de21 a 40 6 6,45 12 12,90 O 0,00 3 3,23 1 1 ,08 O 0,00 22 23,66 

de41 a 99 1 1,08 7 7,53 1 1,08 7 7,53 1 1 ,08 O 0,00 1 7  18,28 

de 100 a 150 O 0,00 1 1,08 O 0,00 2 2,15 8 8,60 O 0,00 1 1  1 1,83 

de 151 a 200 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 2 2,15 O 0,00 3 3,23 

acima de 200 O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 3 3,23 

D.r. 1 1,08 1 1,08 O 0,00 1 1,08 O 0,00 3 3,23 6 6,45 

total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 

A tabela 49 demonstra existir unta certa proporcionalidade entre 

o número total de funcionários e o número de pessoas empregadas na área de 

recursos huntanos. Observa-se que das empresas que possuem unta quantidade 

acima de 7.000 empregados apenas unta emprega na faixa de 21  a 40 pessoas 

em recursos huntanos. Para essas empresas, a grande concentração ocorre no 

intervalo de 100 a 150 pessoas atuando na área de recursos huntanos. 

Nesta parte tivemos por objetivo traçar o perfil das empresas que 

participaram da amostra. Foram feitos cruzamentos das variáveis mais 

significativas. 

Análise das Questões 

Nossa preocupação, agora., será analisar as respostas fornecidas 
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pelos profissionais. No sentido de aprofundar a análise e obter dados mais 

relevantes, essas questões serão cruzadas com as características das empresas 

analisadas na parte anterior. 

Procuramos, inicialmente, na nossa pesqUlsa detectar a 

importância, em termos de posicionamento da área de recursos humanos, no 

contexto das demais áreas da empresa. Seguem-se abaixo os resultados. 

Tabela 50: Tipo de Empresa vs. Área mais importante 

privada privada economia outro D.r. total 
multinacional nacional mista ti o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
marketing 4 4,30 5 5,38 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 10 10,75 
rec. humanos 4 4,30 7 7,53 1 1 ,08 ° 0,00 ° 0,00 12 12,90 
comercial 10 10,75 13 13,98 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 24 25,81 
operacional 7 7,53 16 17,20 4 4,30 1 1,08 ° 0,00 28 30,11 
C"manças 1 1,08 2 2,15 2 2,15 ° 0,00 ° 0,00 5 5,38 
informática ° 0,00 2 2,15 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 3 3,23 
todas 3 3,23 4 4,30 · 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 8 8,60 
outras ° 0,00 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 1 1,08 4 4,30 
D.r. 5 5,38 9 9,68 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 15 16,13 
total 34 36,56 61 65,59 12 12,90 1 1,OS 1 1,08 109 117,20 

total de questionários = 93. 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 

Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 

A segmentação por tipo de empresa demonstra que, para as 

empresas multinacionais, a área que recebe grande ênfase é a comercial, vindo 
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a seguir a área operacional. Para as empresas nacionais, as áreas de maior 

importância são a operacional e a comercial, vindo a seguir a área de recursos 

humanos. Para as empresas de capital misto, a área operacional é a mais 

importante. 

A partir desses dados, podemos perceber que tanto as 

multinacionais quanto as nacionais estão preocupadas com dois pontos 

básicos: saber fazer e saber vender. Esses dois pontos acionam todas as demais 

áreas, que são consideradas serviços de apoio, enquanto que manufatura e 

vendas representam o núcleo das empresas. 

Tabela 5 1 :  Ramo de Negócios vs. Área mais importante 

indústria comércio presto serviços outros u.r. total 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

marketing 6 6,45 3 3,23 3 3,23 1 1,08 O 0,00 13 13,98 
rec. humanos 6 6,45 2 2,15 5 5,38 1 1,08 O 0,00 14 15,05 
comercial 14 15,05 4 4,30 8 8,60 O 0,00 O 0,00 26 27,96 
operacional 18 19,35 2 2,15 9 9,68 1 1,08 O 0,00 30 32,26 
finanças 1 1 ,08 O 0,00 4 4,30 O 0,00 O 0,00 5 5,38 
informática O 0,00 O 0,00 3 3,23 O 0,00 O 0,00 3 3,23 
todas 5 5,38 1 1,08 6 6,45 O 0,00 O 0,00 12 12,90 
outras O 0,00 O 0,00 2 2,15 1 1,08 1 1,08 4 4,30 
D.r. 9 9,68 1 1,08 5 5,38 1 1,08 O 0,00 16 17,20 
total 59 63,44 13 13,98 45 48,39 5 5,38 1 1,08 110 132,26 

total de questionários = 93. 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 

A tabela 5 1  exibe a segmentação por ramo de negócios e a área 
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mais importante no ramo industrial é a operacional ou manufatura, vindo a 

seguir a área comercial. Para o ramo de comércio, as áreas mais importantes 

são comercial e marketing. Para o ramo de prestação de serviços, as áreas 

operacional e comercial surgem com maior destaque. É importante observar 

que há três décadas atrás a área de finanças era considerada uma das mais 

importantes, pois gerava o recurso monetário que iria remunerar os demais 

recursos. 

Uma ressalva deve ser feita em relação ao ramo de comércio, 

onde a área comercial se confunde com a área operacional, cabendo questionar 

se o ato de vender uma mercadoria se incorpora às operações ou à própria 

venda do produto. 

Observando os resultados das tabelas 50 e 51,  percebe-se que, 

para as empresas, a área de recursos humanos tem seus limites bem definidos, 

ou seja, ela se confunde com os conjuntos de funções que exerce, tais como, 

seleção, salários, treinamento etc. Toma-se dificil para as empresas perceber 

que a área de recursos humanos norteia todo o contexto empresarial. Em 

outras palavras, as pessoas existem em todas as áreas da empresa, sendo que 

os padrões de qualidade que ela busca atingir dependem, em grande parte, de 

como essas pessoas, independente da área em que atuam, aplicam suas 

habilidades e seus conhecimentos. 
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Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato de o 

respondente, ao preencher o questionário, saber que a pesquisa versava sobre a 

importância da área de recursos humanos. Esse conhecimento pode ter 

contribuído para atribuir a recursos humanos uma importância muito grande, 

como forma de "colaborar" com as expectativas da pesquisa ou até mesmo 

com a imagem da própria empresa. Toma-se importante observar que, em se 

tratando de valores, motivos e percepções de pessoas, muitos aspectos e 

variáveis da pesquisa ficam difíceis de serem controlados. 

Essas considerações podem até significar que, na prática, 

recursos humanos não apresenta essa projeção de importância média revelada 

através da pesquisa. 

Em seguida iremos nos deter nas principais funções de recursos 

humanos existentes nas empresas. Segmentaremos essas funções com o tipo de 

empresa, ramo de negócios, denominação da área, número de funcionários da 

empresa que atuam na área de recursos humanos. 
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Tabela 52: Tipo de Empresa vs. Funções de R.H. 

privada privada economia outro D.r. total não 
multinacional nacional mista tipo existe 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
recrutamento e seleção 26 27,96 48 51,61 1 1  1 1,83 I 1,08 I 1,08 87 93,55 3 3,23 

pesquisa de salários 1 9  20,43 36 38,71 6 6,45 O 0,00 O 0,00 61 65,59 29 31,18 

desc.,anál.,aval. cargos 18 19,35 31 33,33 5 5,38 O 0,00 O 0,00 54 58,06 36 38,71 

administração de 22 23,66 43 46,24 6 6,45 O 0,00 O 0,00 71 76,34 19 20,43 
salários 
trein.! desenvolvo 24 25,81 43 46,24 1 1  1 1,83 O 0,00 I 1,08 79 84,95 1 1  1 1,83 

ipessoal 
planejamento de 12 12,90 10 10,75 3 3,23 O 0,00 O 0,00 25 26,88 65 69,89 
carreira 
planejamento de 16 17,20 1 3  1 3,98 5 5,38 O 0,00 O 0,00 34 36,56 56 60,22 
Dessoa1 
higiene/seguro no 18 19,35 36 38,71 9 9,68 O 0,00 I 1,08 64 68,82 26 27,96 
trabalho 
seniço social 18 19,35 31 33,33 10 10,75 I 1,08 I 1,08 61 65,59 29 31,18 

beneficios 26 27,96 40 43,01 9 9,68 O 0,00 I 1,08 76 81,72 14 15,05 

avaliação de 16 17,20 22 23,66 5 5,38 O 0,00 O 0,00 43 46,24 47 50,54 
desempenbo 
departamento pessoal 22 23,66 43 46,24 8 8,60 I 1,08 I 1,08 75 80,65 15 16,13 

D.r. 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 

total de questionários = 93. 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 
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Tabela 53: Ramo de Negócios vs. Funções de R.H. 

indústria prestação outros D.r. total não 
comérci serviços existe 
o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
recrut e seleção 45 48,39 7 7,53 36 38,71 5 5,38 1 1,08 94 101,08 3 3,23 

pesquisa de salários 35 37,63 6 6,45 23 24,73 3 3,23 1 1,08 68 73,12 29 31,18 

desc.,anál.,avaL cargos 30 32,26 4 4,30 21 22,58 4 4,30 O 0,00 59 63,44 36 38,71 

administração de 39 41,94 8 8,60 30 32,26 4 4,30 O 0,00 81 87,10 19 20,43 
salários 
trein . .! desenvolvo 40 43,01 7 7,53 33 35,48 5 5,38 O 0,00 85 91,40 1 1  1 1,83 

!pessoa! 
planejamento de 16 17,20 2 2,15 7 7,53 3 3,23 O 0,00 28 30, 1 1  65 69,89 
carreira 
planejamento de 22 23,66 5 5,38 12 12,90 2 2,15 I 1,08 42 45,16 56 60,22 

lJJe�soa! 
higiene/seguro no 38 40,86 6 6,45 23 24,73 5 5,38 O 0,00 72 77,42 26 27,96 
trabalho 
serviço social 37 39,78 6 6,45 22 23,66 4 4,30 1 1,08 70 75,27 29 31,18 

beneficios 39 41,94 7 7,53 34 36,56 4 4,30 1 1,08 85 91 ,40 14 15,05 

avaliação de 19 20,43 5 5,38 20 21,51 4 4,30 O 0,00 48 51,61 47 50,54 
desempenho 
departamento pessoal 41 44,09 7 7,53 28 30, 1 1  5 5,38 1 1,08 82 88,17 15  16,13 

D.r. 2 2,15 1 1,08 1 1,08 O 0,00 O 0,00 4 4,30 

total de questionários = 93. 
( as porcentagens foram calculadas sobre o número de questionários = 93 ) 

Observação: algumas empresas optaram por mais de um ramo de negócios. 
Isto fez com que a mesma resposta fosse computada duas vezes. 

Tanto para os três tipos de empresas quanto para os três ramos de 

negócios, as tabelas 52 e 53 demonstram que as funções recrutamento e 

seleção, administração de salários, treinamento e desenvolvimento de pessoal 

e beneficios são as que apresentam um grau de relevância maior. 

Em termos de prática administrativa, essas 4 funções são 

realmente importantes e demonstram uma preocupação por parte das empresas 
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no sentido de saberem quem contratar, como pagar e como adequar as aptidões 

e conhecimentos das pessoas em relação aos diversos processos de trabalho. 

Em relação à função beneficios, pode-se afirmar que assume 

grande importância, pois sobre ela a empresa não recolhe os encargos sociais, 

como ocorrem com relação aos salários. Pode-se dizer que os beneficios que 
, 

as empresa oferecem são uma extensão ou complementação dos salários que 

pagam. 

Essas duas tabelas mostram também que, para os três tipos de 

empresa e três ramos de negócios, as funções de menor significância são 

planejamento de carreira, planejamento de pessoal e avaliação de 

desempenho. 

Se aSSOCIarmos a função desenvolvimento de pessoal com 

planejamento de carreira, perceberemos que a maior parte das empresas se 

preocupa muito pouco com esses aspectos organizacionais. Quando 

analisamos as variáveis tempo de permanência na empresa e tempo de 

permanência no cargo observamos que a maior parte dos executivos fazia 

carreira dentro da própria organização. Então, podemos perceber que o 

"caminho da carreira" existe nestas empresas, porém não tem um grau de 

formalização a nível de função de recursos humanos. 



145 

Em relação a planejamento de pessoal e avaliação de 

percebe-se que são as funções mais dificeis de serem 

"l1,le:m(�ntadas, pois requerem um instrumental eficiente que, muitas vezes, o 

de recursos humanos não tem os conhecimentos básicos para 

o baixo percentual referente às essas três funções também 

a pouca importância que as empresas atribuem ao futuro das 

na organização. Demonstra que as empresas estão muito mais 

tre()Clllpa,das com os resultados no presente do que com o desenvolvimento do 

lesso;!I.I em termos de futuro, o que realmente essas três funções simbolizam. 
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Tabela 54: Denominação da Área de R.H. vs. Funções de R.H. 

existentes 

recursos relações departamento outra tot.l não existe 
humanos industriais de pessoal denominação 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

recrut e seleção 76 81,72 2 2,15 4 4,30 5 5,38 87 93,55 3 3,23 

pesquisa de salários 50 53,76 2 2,15 3 3,23 6 6,45 61 65,59 29 31,18 

desc.,anál.,aval. cargos 46 49,46 I 1,08 3 3,23 4 4,30 54 58,06 36 38,71 

administração de 62 66,67 I 1,08 3 3,23 5 5,38 71 76,34 19 20,43 
salários 
trein . .! desenvolvo 71 76,34 I 1 ,08 2 2,15 5 5,38 79 84,95 1 1  1 1,83 

; ..... 0.1 
planejamento de 22 23,66 I 1,08 O 0,00 2 2,15 25 26,88 65 69,89 
carreira 
planejamento de 28 30, 1 1  I 1,08 I 1,08 4 4,30 34 36,56 56 60,22 
I ..... oal 
higiene/.egur. no 57 61,29 2 2,15 2 2,15 3 3,23 64 68,82 26 27,96 
trab.lho 
serviço social 56 60,22 2 2,15 O 0,00 3 3,23 61 65,59 29 31,18 

beneficios 68 73,12 2 2,15 I 1 ,08 5 5,38 76 81,72 14 15,05 

avaliação de 37 39,78 I 1,08 I 1 ,08 4 4,30 43 46,24 47 50,54 
de.empenho 
dep.rtamento pe •• o.l 64 68,82 2 2,15 4 4,30 5 5,38 75 80,65 15  16,13 

D.f. 2 2,15 O 0,00 I 1,08 O 0,00 3 3,23 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 

Na tabela 54, observa-se que as empresas que ainda mantém a 

denominação da estrutura de recursos humanos como departamento de pessoal 

atribuem ênfase à função de "recrutamento e seleção" e também à função 

burocrática de pessoal denominada "departamento de pessoal". 

As empresas cUJa denominação ainda é relações industriais, 
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atribuem ênfase às funções de recrutamento e seleção, administração de 

salários, beneficios e higiene e segurança no trabalho, que é uma função legal 

imposta pela legislação trabalhista. 

A função treinamento e desenvolvimento vai adquirir ênfase 

somente na denominação mais atual que é de recursos humanos, juntamente 

com as funções recrutamento e seleção, administração de salários e 

beneficios. 

Tabela 55: Funcionários na Empresa vs. Funções de R.R. existentes 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 .cima Dor • rota! nãoe:Dste 
. 3000 . 5000 • 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
reerut. e seleção 25 26,88 30 32,26 2 2,15 12 12,90 13 13,98 5 5,38 87 93.55 3 3.23 

pesquisa de salários 15 16,13 22 23,66 2 2,15 8 8,60 10 10,75 4 4,30 61 65,59 29 31,18 

desc.,anáI.,avaL cargos 14 15,05 21 22.58 2 2,15 5 5,38 8 8.60 4 4,30 54 58,06 36 38,71 

administração de 18 19,35 23 24.73 2 2,15 1 1  1 1,83 12 12,90 5 5,38 71 76,34 19 20,43 
salários 
trein.J desenvolvo 18 19,35 28 30.11 2 2,15 13 13,98 13 13,98 5 5,38 79 84,95 11 11.83 
pessoal 
planejamento de 4 4,30 7 7,53 I 1,08 3 3,23 8 8,60 2 2,15 25 26.88 65 69,89 
carreira 
planejamento de 8 8,60 9 9,68 O 0,00 7 7.53 7 7,53 3 3.23 34 36,56 56 60,22 
...... al 
higiene/seguro no 1 1  1 1,83 25 26,88 2 2.15 9 9,68 12 12,90 5 5,38 64 68,82 26 27,96 
lrabalh. 
serviço social 8 8,60 25 26,88 2 2,15 10 10,75 11 1 1,83 5 5,38 61 65.59 29 31,18 

beneficios 18 19,35 28 30,11 2 2,15 9 9,68 14 15,05 5 5,38 76 81,72 14 15.05 

avaliação de 12 12,90 14 15,05 2 2,15 6 6,45 6 6,45 3 3,23 43 46,24 47 50.54 
dosem_. 
departamento pessoal 22 23,66 27 29,03 2 2,15 11  11,83 10 10,75 3 3,23 75 80,65 15 16,13 

n.r. 2 2,15 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 
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Tabela 56: Funcionários em R.H. vs. Funções de R.R. existentes 

até %0 deZ1 de 41 de 100 de 151 .cima o.r. total nã. 
a 4lJ . 99  . 150 .200 de 200 eJdste 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
recruto e seleção 30 32.26 21 22.58 17 18.28 9 9,68 3 3.23 3 3,23 4 4,30 87 93,55 3 3,23 

pesquisa de salários 19 20,43 14 15,05 11 1 1,83 9 9,68 2 2,15 2 2,15 4 4,30 61 65,59 29 31,18 

des<.,aDáL,avaL eargos 18 19,35 14 15,05 7 7,53 7 7,53 2 2,15 2 2,15 4 4,30 54 58,06 36 38,71 

admi:PiBtração de 20 21,51 17 18,28 14 15,05 9 9,68 3 3,23 3 3,23 5 5,38 71 76,34 19 20,43 
salários 

trein../ desenvolv. 23 24,73 19 20,43 17 18,28 1 1  1 1,83 3 3,23 2 2,15 4 4,30 79 84,95 11 1 1,83 
..... oal 
planejamento de 5 5,38 5 5,38 2 2,15 6 6,45 2 2,15 2 2,15 3 3,23 25 26,88 65 69,89 

<Orreira 
planejamento de 8 8,60 8 8,60 6 6,45 5 5,38 3 3,23 1 1,08 3 3,23 34 36,56 56 60,22 

Dessoal 
higiene/seguro no 17 18,28 15 16,13 15 16,13 9 9,68 3 3,23 3 3,23 2 2,15 64 68,82 26 27,96 
trabalh. 
serviço social 12 12,90 16 17,20 16 17,20 7 7,53 2 2,15 3 3,23 5 5,38 61 65,59 29 31,18 

beneficios 22 23,66 20 21,51 13 13,98 11 11,83 3 3,23 3 3,23 4 4,30 76 81,72 14 15,05 

avaliação de 14 15,05 11 11,83 6 6,45 3 3,23 2 2,15 3 3,23 4 4,30 43 46,24 47 50,54 
d ...... Í>en!t. 
departamento pess.aI 26 27,96 19 20,43 13 13,98 9 9,68 3 3,23 3 3,23 2 2,15 75 80,65 15 16,13 

o.r. 1 1,08 I 1.08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 3 3,23 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 
Observação: os respondentes podiam fazer várias opções. 

A segmentação por número de funcionários da empresa 

demonstra que para todas as faixas de funcionários as funções recrntamento e 

seleção, treinamento e desenvolvimento e administração de pessoal 

apresentam relevância significativa, refletindo assim a preocupação com a 

seleção e formação da mão-de-obra em relação à qualidade dos processos. É 

importante observar que nas empresas com mais de 5.000 funcionários a 

função treinamento e desenvolvinIento adquire mna ênfase muito grande, que 

se explica pelo fato de serem empresas de grande porte onde a complexidade 

do trabalho é maior em função da tecnologia, o que irá demandar maiores 
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recursos na formação da mão-de-obra. 

A função administração de salários e beneficios adquire ênfase 

nas empresas que possuem mais de 1 .000 até acima de 7.000 empregados, 

denotando a preocupação dessas empresas com a remuneração de seus 

empregados. 

Na segmentação da variável por número .de empregados que 

atuam na área de recursos humanos, observamos que as funções de pessoal são 

mais homogeneizadas em empresas que possuem mais de 150 empregados 

atuando na área, o que nos parece compatível, pois existe mais empregados 

para implementar as diversas funções referentes à administração de recursos 

humanos. 

Essas tabelas também evidenciam que 65 empresas não possuem 

planejamento de carreira, 56 não possuem planejamento de pessoal e 47 que 

compõem a amostra não implantaram avaliação de desempenho. A inexistência 

dessas funções talvez possa ser explicada pelo fato de terem sido incorporadas 

mais recentemente na estrutura de recursos humanos ou ainda por demandarem 

um conhecimento mais complexo. 

Em seguida, Iremos confrontar as respostas obtidas com as 
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hipóteses fonnuladas no projeto de pesquisa. 

Testes Estatísticos 

Para validar ou refutar as 8 hipóteses citadas anterionnente, 

verificamos, para cada uma delas, se havia ou não a necessidade de se realizar 

um teste estatístico ( teste de hipóteses ). 

As conclusões são baseadas em variáveis calculadas a partir da 

amostra, e os testes realizados são testes de hipóteses de proporções. 

Este teste de proporções segue a seguinte metodologia: 

1) Fonnulação das hipóteses: 

2) Cálculo do Z experimental: 

Para encontrarmos o valor de Z experimental, utilizamos a 
seguinte expressão: 



Zexp = ( p l - p2 ) / " [pl *(l-pl)/n] + [p2*(1-p2)/n] 

3) Definição de valor de prova ou valor de P 

o valor de prova ( P ) é o mais baixo valor ao qual podemos 

levar o nível do teste e, ainda assim sermos capazes de rejeitar Ho. 

Hipótese 1. 
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As empresas apresentam uma preocupação em criar e implantar 

as jUnções de pessoal, tais com, recrutamento e seleção, administração de 

salários, treinamento e desenvolvimento etc., mas não possuem a preocupação 

em envolver a área de recursos humanos no seu planejamento estratégico. 

Analisamos na parte anterior a variável jUnções de pessoal a 

partir de outras variáveis segmentadas. Observamos que, em grande parte, as 

empresas criam e implantam as principais funções. Recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, administração de salários, beneficios e 

departamento de pessoal são funções que aparecem em número elevado nas 

empresas. 

.... 
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As funções referentes ao planejamento de carreira, planejamento 

de pessoal, avaliação de desempenho, serviço social etc. aparecem com 

percentual menor. 

Analisamos a seguir a segmentação das diversas variáveis em 

relação ao planejamento estratégico que definimos como o planejamento 

global da empresa, que deve envolver todas as áreas e irá definir onde a 

empresa, pretende chegar a longo prazo. 

o planejamento estratégico pretende responder questões do tipo: 

"Como a empresa toma decisões em relação às elevadas taxas de mudança que 

o futuro impõe ? "  A resposta a esta questão envolve decisões sobre a missão e 

os objetivos da empresa, buscando a melhor utilização de seus recursos, a fim 

de atingir os resultados esperados. 

A ausência de estratégias de negócio impede a empresa de atingir 

os resultados que deseja alcançar. 

A participação de recursos humanos no planejamento estratégico 

irá consistir em envolver as pessoas nas estratégias de negócio da empresa 

através da integração de suas áreas funcionais com as demais áreas da 

empresa, tais como operações, marketing, fmanças, etc. 
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Essa participação visa também identificar a composição entre 

talento e habilidade das pessoas, necessária para atingir os resultados 

esperados e criar métodos capazes de avaliar essa composição de tempos em 

tempos. 

Tabela 57: Tipo de Empresa vs. Planejamento de Pessoal 

privada privada economia outro n.r. total 
multinacional nacional mista ti o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
1. Importante e faz parte 

do planej. estratégico 18 19,35 27 29,03 6 6,45 O 0,00 O 0,00 51 54,84 

2. Importante, mas não faz 

parte do planej. estratégico 6 6,45 1 1  11 ,83 4 4,30 I 1,08 ° 0,00 22 23,66 

3. Existe para preencher 

cargos 2 2,15 5 5,38 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 7 7,53 

4. Não existe 3 3,23 8 8,60 I 1,08 O 0,00 I 1,08 1 3  13,98 

n.r. ° 0,00 I 1,08 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 I 1,08 

Total 29 31,18 52 55,91 11 11,83 1 1,08 1 1,08 94 101,08 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 
Observação: um respondente optou por mais de uma alternativa. 

A segmentação por tipo de empresa demonstra a importância da 

área de recursos humanos no planejamento estratégico da empresa. Para todos 

os tipos de empresa essa importância existe em 54,8% da amostra, o que 

demonstra a importância que a empresa atribui ao talento e às habilidades de 

seus funcionários. 
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Tabela 58: Ramo de Negócio vs. Planejamento de Pessoal 

total de questionários = 93 

D.r. total 

( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 

Observação: os respondentes fizeram várias opções em termos de ramos 
de negócios. 

A segmentação por ramo de negócio demonstra que, para os três 

�Vi>, o planejamento de pessoal é importante e faz parte do planejamento 

str:até;glco da empresa. Esses dados demonstram que, independente do ramo 

qual a organização opera, o planejamento de pessoal é uma função 

mJl1ort:an1te e necessária. 
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Tabela 59: Denominação da Área de R.H. vs. Planejamento de Pessoal 

recursos relações departamento outras total 
humanos industriais de pessoal 

fq % fq % fq % fq % fq % 
1. Importante e faz parte 
do planej. estratégico 43 46,24 O 0,00 2 2,15 6 6,45 5 1  54,84 
2. Importante, mas não faz 

IJarte do planej. estratégico 20 21,51 1 1,08 1 1,08 O 0,00 22 23,66 

3. Existe para preencher 
cargos 6 6,45 O 0,00 1 1,08 O 0,00 7 7,53 

4. Não existe 1 1  1 1,83 1 1,08 1 1,08 O 0,00 13 13,98 

n.r. 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
total 81 87,10 2 2,15 5 5,38 6 6,45 94 101,08 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 
Observação: um respondente optou por duas alternativas. 

Tanto em números absolutos ou freqüência, como em números 

relativos, a denominação de área recursos humanos apresenta maior 

relevância quando comparada com as demais denominações. Explica-se a 

partir desses índices que a denominação mais recente da estrutura de pessoal 

implica também na incorporação de processos mais eficientes, como o 

planejamento estratégico. 
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Tabela 60: Funcionários na Empresa vs. Planejamento de Pessoal 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
I .  Importante e faz parte 

do planej. estratégico 15 16,13 14 15,05 2 2,15 8 8,60 8 8,60 4 4,30 51  54,84 

2. Importante, mas não faz 
parte do planej. estratégico 7 7,53 9 9,68 O 0,00 3 3,23 3 3,23 O 0,00 22 23,66 

3. Existe para preencher 

cargos 3 3,23 2 2,15 O 0,00 O 0,00 2 2,15 O 0,00 7 7,53 

4. Não existe 2 2,15 6 6,45 O 0,00 2 2,15 I 1,08 2 2,15 13 1 3,98 

n.r. I 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 I 1,08 

Total 28 30,11 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 94 101,08 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 

Tabela 61 :  Funcionários em R.H. vs. Planejamento de Pessoal 

até 20 de 21 de 41 de 100 deiS! acima n.r . total 
. 40  • 99 . 158 a 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
1. Importante e faz parte 

do planejo estratégico 16 17,20 12 12,90 9 9,68 6 6,45 1 1,08 3 3,23 4 4,30 51 54,84 

2. hnportante. mas não faz 

parte do planejo estratégico 8 8,60 5 5,38 6 6,45 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 22 23.66 

3. Existe para preencher 

cargos 3 3,23 1 1,08 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 7 7,53 

4. Não existe 5 5,38 3 3,23 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 2 2,15 13 13,98 

n.r. O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 

Total 32 34,41 22 23,66 17 18,28 11 11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 94 101,08 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 ) 

Como observamos anteriormente, a participação de grandes 

empresas, isto é, as que possuem acima de 5 .000 empregados, é pequena em 
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relação ao total da amostra; elas representam 29% da amostra total. Porém 

apresentam valores significativos em termos da participação de recursos 

humanos no planejamento estratégico da empresa. Também é significativo nas 

empresas que possuem até 3.000 empregados. 

Comparando esses dois dados, não podemos afirmar que a 

participação de recursos humanos no planejamento estratégico se limite apenas 

às grandes empresas, pois ele ocorre tanto nas pequenas como nas grandes 

como mostra a tabela 60. 

Em relação à tabela 61, podemos considerar que as empresas que 

possuem acima de 151  empregados atuando na área de recursos humanos tem 

uma participação pequena na pesquisa, isto é, de 6,45%, não apresentando um 

grau alto de relevância. Porém, para as demais faixas de funcionários, a 

existência da participação do planejamento de pessoal no planejamento 

estratégico é significativo, isto é, de 46,23%. 

Apenas 13,9% da amostra total informou a não ocorrência dessa 

participação, o que podemos supor que o planejamento de pessoal pode 

ocorrer, independente do número de funcionários que a área de recursos 

humanos possui. 
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Também é significativo que cerca de 2 1% das empresas tenham 

informardo que o planejamento de pessoal é importante, mas não faz parte do 

planejamento· estratégico das mesmas, ou que existe apenas para preencher 

cargos. 

A participação do planejamento de pessoal no planejamento 

estratégico da empresa é um dado indicativo importante para se perceber a 

ênfase que a empresa atribui à sua estrutura de recursos humanos. 

Quando comparamos os dados, porém, existe uma contradição, 

ou seja, ao analisarmos as tabelas de 52 a 56, observamos que 60% das 

empresas informaram não possuir a função planejamento de pessoal. 

Questionando a respeito da participação desta tem no planejamento estratégico 

obtivemos um percentual de 54,8%. Como afirmamos anteriormente, a 

pesquisa no campo social envolve um conjunto de variáveis sobre as quais o 

pesquisador não possui controle. Essas variáveis são norteadas por uma série 

de valores, necessidades, motivos, percepções etc., que podem levar a uma 

interpretação errônea dos dados obtidos. Assim, o erro de dados, demonstrado 

acima, pode ser conseqüência do não entendimento da questão por parte do 

respondente ou uma necessidade de impressionar na resposta, a fim de que a 

empresa possa manter uma imagem de eficiência, considerando que, os 

aspectos relacionados à existência do planejamento estratégico, é fundamental 
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na construção dessa imagem. Acreditamos, pois, que um desses dois motivos 

devem ter ocorrido na nossa pesquisa. 

Tabela 62: Nível Hierárquico vs. Planejamento de Pessoal 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
chefia nível 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
I .  Importante e faz parte 

do planej. estratégico 23 24,73 17 18,28 5 5,38 4 4,30 2 2,15 51 54,84 

2. Importante, mas não faz 
parte do planej. estratégico 6 6,45 9 9,68 4 4,30 3 3,23 O 0,00 22 23,66 

3. Existe para preencher 

cargos 2 2,15 3 3,23 I 1,08 1 1,08 O 0,00 7 7,53 

4. Não existe 3 3,23 8 8,60 1 1,08 1 1,08 O 0,00 1 3  1 3,98 

n.!. O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 I 1 ,08 1 1 ,08 

Total 34 36,56 37 39,78 11 11,83 9 9,68 3 3,23 94 101,08 

total de questionários = 93 
( as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários = 93 

A tabela 62 exibe a' visão que executivos, gerências e demais 

cargos de chefia possuem sobre a inserção do planejamento de pessoal no 

planejamento estratégico da empresa. Para todas essas categorias, 54,8% 

acreditam que o planejamento de pessoal é importante e faz parte do 

planejamento estratégico da empresa. Como observamos na tabela anterior, 

existe também uma contradição, pois, enquanto 5 1  empresas, nas mais 

diversas categorias de chefia, informam sobre a importância do planejamento 

de pessoal, as tabelas 55 e 56 demonstram que 56 empresas não possuem esse 

tipo de planejamento em uma amostra de 93 empresas. 
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Teste Estatístico da Hipótese 1:  

fi % 
5 1  54,26 
22 23,40 
7 7,45 

4. Não existe 13  13,83 
n.r. 1 1,06 
Total 94 100,00 

o teste estatístico referente a essa hipótese evidenciou que as 

pessoas que assinalaram a alternativa 1 são aquelas que afirmam, que em sua 

empresa, os recursos humanos fazem parte do planejamento estratégico. Estas 

afirmações totalizaram 54,26%. As pessoas que afirmaram que os recursos 

humanos não fazem parte do planejamento estratégico da empresa assinalaram 

as alternativas 2,3 e 4, somando 44,68%. 

Apesar destes dois valores não serem tão próximos, decidimos 

realizar um teste de hipótese: 

Consideramos n = 94 ( total de afirmações ) 

' I  
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Zexp = (0,5426 - 0,4468) / 0,07259 

Zexp = 1,32. 

Através da Tabela de Distribuição Normal temos o valor de P = 

9,34%. 

Este valor faz com que aceitemos Ho, isto é, a proporção 

(54,26%) de empresas em que a área de recursos humanos faz parte do 

planejamento estratégico é igual à proporção ( 44,68 % ) das empresas cuja 

área de recursos humanos não faz parte do planejamento estratégico. 
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Hipótese 2 

Muito embora as empresas tenham implementado as principais 

funções de recursos humanos em larga escala, elas não possuem 

políticas consistentes de recursos humanos para orientar essas 

funções a nível significativo da amostra. 

DefInimos políticas de recursos humanos como a formulação de 

uma direção com o objetivo de ajudar os administradores a realizarem os 

objetivos organizacionais. 

A segnir iremos analisar as variáveis de segmentação em relação 

à existência de políticas de recursos humanos nas empresas que participam da 

amostra. 
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Tabela 63 : Tipo de Empresa vs. Políticas de R.H. 

privada privada economia outro D.r. total 
multinac. nacional mista ti o 
fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

1. Bem estruturadas e 
aplicadas na Empresa 13 13,98 21 22,58 1 1,08 O 0,00 O 0,00 35 37,63 
2. Existem, mas não são 
aplicadas 2 2,15 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 5 5,38 
3.  Existem, mas devem ser 
revistas 14 15,05 22 23,66 7 7,53 1 1,08 O 0,00 44 47,31 
4. Não existem O 0,00 5 5,38 3 3,23 O 0,00 1 1,08 9 9,68 
n,r. O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 1 1,08 

Total 29 31,18 52 55,91 11 11,83 1 1,08 1 1,08 94 101,08 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: um respondente assinalou mais de uma alternativa sobre 

políticas de recursos humanos. 

A tabela 63 mostra que, no geral, as políticas de recursos 

humanos existem, mas devem ser revistas na maior parte dos casos. Observa-

se que, tanto para as empresas multinacionais quanto nacionais a ênfase 

atribuída às duas opções bem estruturadas e aplicadas na empresa e existem, 

mas devem ser revistas são quase semelhantes em termos percentuais. Nas 

empresas de capital misto, as políticas precisam ser revistas. 
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Tabela 64: Ramo de Negócios vs. Políticas de R.H. 

Indústria Comércio Prestação Outro D.r. total 
Servieos ramo 

fq % fq % fq % fq 0/0 fq % 
1. Bem estruturadas e 
aplicadas na Empresa 17 18,28 6 6,45 17 18,28 4 4,30 O 0,00 44 47,31 
2. Existem, mas não são 
aplicadas 4 4,30 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 5 5,38 
3. Existem, mas devem ser 
revistas 25 26,88 3 3,23 15 16,13 2 2,15 1 1,08 46 49,46 
4. Não existem 2 2,15 1 1,08 6 6,45 O 0,00 O 0,00 9 9,68 
n.r. O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 

Total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 6 6,45 1 1,08 105 1 12,90 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: um respondente assinalou mais de urna alternativa sobre 

políticas de recursos humanos e outros assinalaram mais de 
uma opção em relação ao ramo de negócios. 

Enquanto o comércio exibe uma postura m31S eficiente em 

relação às políticas, a indústria demonstra que, na maior parte, as políticas 

devem ser revistas. Este fato implica rever as posturas adotadas diante das 

funções de recursos humanos existentes na indústria. Rever políticas significa, 

por exemplo, rever como a empresa está remunerando seus funcionários. O 

ramo de prestação de serviço oscila entre políticas bem estruturadas e 

aplicadas e a revisão das mesmas. 

L..o 
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Tabela 65: Nível Hierárquico vs. Políticas de R.H. 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
chefia nível 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
1 .  Bem estruturadas e 
aplicadas na Empresa 17 18,28 12 12,90 3 3,23 2 2,15 1 1,08 35 37,63 
2. Existem, mas não são 
aplicadas O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 1 1,08 5 5,38 
3. Existem, mas devem ser 
revistas 17 18,28 18 19,35 5 5,38 3 3,23 1 1,08 44 47,31 
4.  Não existem 1 1,08 5 5,38 1 1,08 2 2,15 O 0,00 9 9,68 
n.r. O 0,00 O 0,00 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 
Total 35 37,63 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 94 101,08 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: um respondente assinalou mais de uma alternativa sobre 

políticas de recursos humanos. 

Na segmentação por nível hierárquico, a visão que a direção das 

empresas tem sobre as políticas de recursos humanos se divide entre bem 

estruturadas e aplicadas e existem, mas devem ser revistas. É importante 

observar que esse cargo de direção diz respeito ao cargo máximo existente na 

empresa e não a uma diretoria de recursos humanos. 

Para as demais chefias que pertencem à área de recursos , a 

maIOr relevância das respostas se direciona para o fato de as políticas 

existirem, mas deverem ser revistas. 

Considerando o fato de que as gerências e demais chefias de 
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recursos humanos são as que criam e implantam essas políticas, a alternativa 

por elas assinalada traduz um passo mais perto da verdade, ou seja, a revisão 

das políticas traduz que as funções de recursos humanos necessitam ser 

reavaliadas a partir dos novos conhecimentos que estão surgindo em termos de 

administração de pessoas. 

Tabela 66: Funcionários na Empresa vs. Políticas de R.H. 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
3 3000 3 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
I .  Bem estruturadas e 

aplicadas na Empresa 12 12,90 9 9,68 2 2,15 6 6,45 3 3,23 3 3,23 35 37,63 

2. Existem, mas não são 

aplicadas O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 I 1,08 O 0,00 5 5,38 

3. Existem, mas devem 

ser revistas 1 1  1 1,83 16 17,20 I 1,08 5 5,38 9 9,68 2 2,15 44 47,31 

4. Não existem 3 3,23 4 4,30 O 0,00 O 0,00 I 1,08 I 1,08 9 9,68 

nr. I 1 ,08 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 I 1,08 

Total 27 29,03 31 33,33 3 3,23 13 13,98 14 15,05 6 6,45 94 101,08 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: um respondente assinalou mais de urna alternativa sobre 

políticas de recursos humanos. 

Na tabela por segmentação número de funcionários observa-se 

que a revisão das políticas são mais freqüentes nas empresas de 1. 001 a 3. 000 

e acima de 7. 000 funcionários. 
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Se considerannos que o número de funcionários é uma das 

variáveis que traduz o tamanho da empresa, não podemos interpretar que a 

revisão das políticas esteja relacionada ao tamanho da empresa, pois tanto as 

empresas de tamanho médio quanto as grandes demonstram estar buscando a 

revisão de suas políticas. Nas demais faixas de empregados observa-se uma 

certa equivalência entre as alternativas políticas bem estruturadas e políticas a 

serem revistas. 

A hipótese 2 não é verdadeira, pois as empresas não possuem, 

em alto grau de significância, políticas de recursos humanos bem estruturadas 

e aplicadas. A pesquisa revela que essas políticas têm que ser revistas. 

Quando as políticas de recursos humanos são bem estruturadas, 

acreditamos que essa área demonstra uma posição pró-ativa em relação às 

inovações no processo de administrar pessoas. Entendemos como postura pró

ativa a competência que a administração de recursos humanos deve mostrar, 

antecipando-se aos desafios antes que eles aconteçam. Consiste em saber 

administrar processos de mudanças através de um conjunto eficiente de 

políticas. 

Revisar políticas significa manter uma postura reativa na 

administração de pessoas. Essa postura reativa se evidencia através do 
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isolamento da área de recursos humanos em relação às demais áreas. As 

funções de seleção, treinamento, salários etc. são centralizadas em recursos 

humanos e não compartilhadas com as demais gerências da empresa. Essa 

centralização traduz o aspecto burocrático que norteia a área de recursos 

humanos, tendendo assim a padronizar comportamentos e expectativas 

pessoais que levam as pessoas a se acomodar nas relações de trabalho. 

Tanto a revisão de políticas quanto a ausência delas traduz o 

absoluto e o definitivo que não pode ser compartilhado com as demais áreas. 

A área de recursos humanos reluta em perceber que todo gerente 

é um gerente de pessoas, pois elas atuam na empresas como um todo. Compete 

a recursos humanos a elaboração de políticas bem estruturadas, a fIm de 

facilitar para as demais gerências a gestão de pessoas. 

Teste Estatístico da Hipótese 2: 

ti % 
1 .  Bem estruturadas e a licadas na Em resa 35 37,23 
2. Existem, mas não são a licadas 5 5,32 
3. Existem, mas devem ser revistas 44 46,81 
4. Não existem 9 9,57 
n.r. 1 1,06 
Total 94 100,00 
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o teste estatístico revelou que de acordo com a a hipótese citada 

anteriormente, devemos comparar a proporção de respostas da alternativa 1 

com as respostas das alternativas 2 e 3. 

As proporções das alternativas 2 e 3 perfazem, juntas, 52,13%, 

enquanto que a proporção de respostas da alternativa 1 é de 37,23%. Apesar 

da diferença ser significativa, não sendo necessário um teste estatístico de 

hipótese, vamos fazê-lo a título de exemplificação. Temos as seguintes 

hipóteses: 

Utilizando a expressão citada anteriormente e o total de 

respostas, no caso 94, calculamos o Z experimental: 

Zexp = 2,08 

Com este valor, achamos na Tabela de Distribuição Normal o 

seguinte valor de P: 

valor-P = 1,88% 
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Este valor de prova ( 1,88% ) nos faz rejeitar Ho. Assim, 

comprovamos a veracidade da hipótese 2, afirmando que apesar das empresas 

possuírem políticas de recursos humanos, estas nem sempre são bem 

estruturadas e aplicadas. 

Hipótese 3 

Comparando com a principal área da empresa, recursos 

humanos tem uma participação média no que diz respeito ao processo 

decisório da mesma, a nível significativo da amostra. 

Tabela 67: Tipo de Empresa vs. Participação no Processo Decisório 

privada privada economia outro u.r. total 
multinacioual nacional mista ti o 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 6 6,45 13 13,98 I 1,08 O 0,00 O 0,00 20 21,51 
Médio grau 17 18,28 22 23,66 6 6,45 O 0,00 O 0,00 45 48,39 
Baixo grau 4 4,30 13 13,98 3 3,23 I 1 ,08 I 1,08 22 23,66 
n,r. 2 2,15 3 3,23 I 1,08 O 0,00 O 0,00 6 6,45 

Total 29 31,18 51 54,84 11 11,83 1 1,08 1 1,08 93 100,00 

A variável participação no processo decisório traduz o 

envolvimento da área de recursos humanos nas decisões estratégicas que a 

empresa pretende implementar, tanto a nivel de pessoal, como a nivel 



171 

tecnológico ou mesmo de processo. Essas decisões exercem um forte impacto 

sobre os empregados, em função das demissões que ocorrem. 

A tabela 67 demonstra que, no geral, 48,3% das empresas 

informaram um médio grau de participação da área de recursos humanos nesse 

processo decisório. 

Na segmentação por tipo de empresa, percebemos que não existe 

diferenças significativas entre as multinacionais, as nacionais ou as empresas 

de capital misto. Para esses três tipos de empresa, o índice que traduz 

relevância situa-se no nível médio de participação. 

Esse resultado demonstra que a área de recursos humanos tem 

muito para reivindicar como forma de participar no processo, demonstrando 

sua importância estratégica no contexto organizacional. 
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Tabela 68: Ramo de Negócio vs. Participação no Processo Decisório 

indústria comércio prestação outro D.r. total 
de servi os ramo 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 9 9,68 7 7,53 9 9,68 O 0,00 O 0,00 25 26,88 
Médio grau 25 26,88 1 1,08 16 17,20 4 4,30 O 0,00 46 49,46 
Baixo grau 10 10,75 1 1,08 10 10,75 1 1,08 1 1,08 23 24,73 
n.T. 4 4,30 1 1,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 10 10,75 
Total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 5 5,38 1 1,08 104 1 11,83 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo de negócios. 

A tabela 68 exibe a segmentação a partir do ramo de negócios. 

Como informamos anteriormente, algmnas empresas indicaram dois ramos de 

negócios, indústria e comércio. Esse fato explica o aumento da freqüência para 

104 e o percentual em 1 1 1,83% e não 100%. Porém, para efeito de cálculo, 

foram considerados 93 questionários, a fim de não haver distorções. 

A partir do resultado total, observa-se que 49,4% das empresas 

afrrmaram que recursos humanos possui uma participação de grau médio no 

processo decisório. 

Na segmentação das variáveis, essa posição é verdadeira para os 

ramos industriais e prestação de serviços, não ocorrendo o mesmo para o ramo 

comercial. 
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Esse resultado pode ser explicado a partir de o ramo comercial, 

isto é, lojas de varejo, ser muito mais dependente de seus empregados do que 

os demais ramos, pois o ato de vender e comprar ainda envolve relações de 

pessoas, enquanto nos demais ramos as pessoas estão sendo substituídas pelas 

modernas tecnologias. Acreditamos ser essa a explicação para 7,5% das 

empresas do setor comercial informarem que recursos humanos têm um alto 

grau de participação no processo decisório. 

Tabela 69: Número de Funcionários vs. Participação no Processo 

Decisório 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 10 10,75 4 4,30 O 0,00 4 4,30 1 1,08 1 1,08 20 21,Sl 
Médio grau 10 10,75 17 18,28 1 1,08 3 3,23 12 12,90 2 2,15 45 48,39 
Baixo grau 6 6,45 9 9,68 1 1,08 4 4,30 1 1,08 1 1,08 22 23,66 
n,r. 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2,lS O 0,00 2 2,lS 6 6,4S 
Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 

A segmentação por número de funcionários demonstra um 

empate entre alto grau e grau médio de participação para as empresas de até 

1.000 empregados. 

Considerando ser essa faixa característica de pequenas empresas, 
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podemos perceber que, para o conjunto delas, recursos humanos assume uma 

certa importância, tendo um grau de participação maior no processo decisório. 

É importante observar que nessa categoria de empresas as 

relações informais são mais intensas, dando, provavelmente, um papel de 

destaque para a área de recursos humanos no contexto das demais áreas. 

Para as empresas que possuem acima de 1.000 até 3 .000 e acima 

de 7.000 empregados é significativo o indice referente ao grau médio de 

participação, o que traduz uma formalização maior das relações de trabalho, 

em que recursos humanos assume uma postura mais burocrática que 

estratégica. 

Tabela 70: Funcionários em R.H. vs. Participação no Processo 

Decisório 

atk20 de21 de 41 de 100 de lS1 .cima n.r. total 
8 40 . 99  8 156 8 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 10 10.75 5 5.38 O 0.00 3 3,23 O 0,00 O 0,00 2 2,15 20 21,51 

Médio grau 12 12,90 1 1  11,83 10 10,75 6 6,45 3 3,23 2 2,15 1,08 45 48,39 

Baixo grau 8 8,60 5 5,38 5 5,38 2 2,15 O 0,00 1 1,08 1 1,08 22 23,66 

n.r. 1,08 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 11 11.83 3 3,23 3 3,23 6 6.45 93 100,00 

A tabela 70 exibe a segmentação por número de funcionários que 
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trabalham na área de recursos humanos. Novamente se evidencia que para até 

20 funcionários, o nível de significância entre alto e médio grau é pequeno. 

Para as demais faixas o grau médio de participação assume uma relevância 

maIor. 

Estes índices traduzem que, nas pequenas empresas, a área de 

recursos humanos assume uma importância maior, talvez pelo fato de 

partilharem mais das decisões com as demais áreas. 

Tabela 71 :  Nível Hierárquico vs. Participação no Processo Decisório 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
chefia 

� % 
2 21,5 1  

12 24 3 45 48,39 
8 8 3 3 O 22 23,66 

n,r. 3 O 2 O 1 6 6,45 
total 34 37 10 9 9,68 3 93 100,00 

Considerando que a direção não está diretamente relacionada 

com a área de recursos humanos, mas com a empresa global, como afirmamos 

anteriormente, é significativo que ela perceba a participação de recursos 

humanos como alto e médio grau, enquanto que a gerência e as demais 

chefias, que pertencem ao quadro de recursos humanos, percebam essa 

participação como de médio grau. 
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Diante desses índices, podemos talvez inferir que, enquanto a 

direção da empresa acredita, em grande parte, que recursos humanos tenha 

uma grande participação no processo decisório, as chefias de recursos 

humanos têm uma expectativa de recursos humanos vir a ter uma participação 

mlllor. 

Uma outra explicação para esses dados pode ser visualizada 

através do fato descrito anteriormente de que, por ocasião dos contatos 

telefônico, cerca de 100 diretores de empresas aceitaram responder ao 

questionário, porém apenas 34 o fizeram. Esta posição pode denotar que, nas 

empresas desses 1 1  diretores, a área de recursos humanos realmente possua 

uma participação elevada no processo decisório, e que a importância que é 

atribuída à essa área criou ínclusive motivações no sentido de responder ao 

questionário. 

Em outras palavras, os dados que a tabela 71 exibe podem 

significar um problema de percepção em termos de atuação da área ou uma 

parcela que realmente possui essa participação em caráter mais elevado. 

Observando o resultado no global, podemos concluir que a 

hipótese 3 foi confirmada, uma vez que o grau médio de participação 

representou, na pesquisa, 48,3%, enquanto que para o baixo grau obtivemos, 
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respectivamente, 21,5% e 23,6%. 

Teste Estatístico da Hipótese 3 

Grau de participação nos processos decisórios 

rau ti % 
alto 20 21,5 1 
médio 45 48,39 
baixo 22 23,66 
fl.f. 6 6,45 
total 93 100,00 

Neste caso não é necessário realizar um teste estatístico de 

hipóteses, já que o grau médio de participação nos processos decisórios da 

empresa, equivale a 48,39% do total de respostas, no caso 93. Enquanto que a 

segunda maior porcentagem, que é o baixo grau de participação, é de 23,66%, 

ou seja, metade do valor do grau médio. Assim, tanto esta diferença quanto a 

diferença entre o grau médio (48,39%) e o grau alto (21,5 1%) são 

significativas para que não seja preciso realizar o teste estatistico. 

Deste modo, podemos afIrmar que os recursos humanos possuem 

uma participação média nos processos decisórios da empresa, comprovando a 

hipótese 3 .  
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Hipótese 4 

Comparando o prestígio da área de recursos humanos com a 

área de maior importância da empresa, ele se situa no grau médio, a nível 

significativo da amostra. 

Entendemos por prestígio a importância que a área de recursos 

humanos possui no contexto das demais áreas que compõem a empresa. 

Ao longo da sua história, a área de recursos humanos foi 

adquirindo prestígio em função dos resultados obtidos, tais como melhor 

capacitação da mão-de-obra, melhor adequação do homem ao seu trabalho, 

critérios mais justos e racionais de remuneração etc. O prestígio de recursos 

humanos estabelece uma relação direta com os desafios que essa área tem de 

enfrentar. 

A tabela 72 exibe o prestígio da área no contexto das demais, a 

partir da visão do principal executivo da empresa e das gerências e demais 

chefias de recursos humanos. 
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Tabela 72: Área mais importante vs. Nível Hierárquico 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
chefia nível 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Marketing 5 5,38 2 2,15 I 1 ,08 2 2,15 O 0,00 10 10,75 

Rec. Humanos 5 5,38 4 4,30 O 0,00 2 2,15 I 1,08 12 12,90 

Comercial 8 8,60 9 9,68 4 4,30 2 2,15 I 1,08 24 25,81 

Operacional 9 9,68 1 1  1 1,83 5 5,38 3 3,23 O 0,00 28 30, 1 1  

Finanças 2 2,15 2 2,15 I 1,08 O 0,00 O 0,00 5 5,38 

Informática O 0,00 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 3 3,23 

Todas 3 3,23 5 5,38 O 0,00 O 0,00 O 0,00 8 8,60 

Outras I 1,08 3 3,23 O 0,00 O 0,00 O 0,00 4 4,30 

nr. 5 5,38 5 5,38 2 2,15 2 2,15 I 1,08 15 16,13 

Total 38 40,86 44 47,31 13 13,98 11 11,83 3 3,23 109 117,20 

. 
Total de questionários = 93. 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por responder a mais de uma área. 

A tabela aClfia evidencia que para a direção da empresa a 

importância da área de recursos humanos situa-se na 3!! posição, enquanto que 

para a gerência dessa área situa-se na 4!! posição. Para as demais chefias, não 

existe nenhuma importância. 

As áreas de maior prestígio estão relacionadas com os processos 

de fabricar e vender, traduzindo assim as áreas fins da empresa. 
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Tabela 73: Tipo de Empresa vs. Prestígio 

privada privada economia outro D.r. total 
multinacioual uacional mista tiDo 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 8 8,60 20 21,51 1 1,08 O 0,00 O 0,00 29 31,18 
Médio grau 17 18,28 22 23,66 6 6,45 1 1,08 O 0,00 46 49,46 
Baixo grau 2 2,15 6 6,45 3 3,23 O 0,00 1 1,08 12 12,90 
n.r. 2 2,15 3 3,23 1 1,08 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
Total 29 31,18 51 54,84 1 1  11,83 1 1 ,08 1 1,08 93 100,00 

É significativo que, para as empresas naCIOnaiS, recursos 

humanos tenha um prestígio maior, quando comparado com multinacionais e 

capital misto. 

No Brasil, geralmente se atribui às empresas nacionais o caráter 

paternalista, onde o grande prestigio reside na figura do "dono da empresa". 

Esses dados refletem que, para esse tipo de empresa, a administração de 

pessoal tem uma importância maior do que para os demais tipos. Comparando-

se com as multinacionais, que trazem de suas matrizes os processos de gestão 

prontos para serem aplicados, as empresas nacionais acabatn criando seus 

próprios processos, traduzindo assim essa diferença em termos de prestígio. 

As empresas de capital misto atribuem grande ênfase à 

tecnologia e não às pessoas, uma vez que os recursos monetários a serem 

investidos atingem grandes proporções, como aconteceu por um grande 
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periodo de tempo com a Embraer. 

Tabela 74: Ramo de Negócios vs. Prestígio 

indústria comércio prestação outro D.r. total 
de servi os ramo 

fq % fq % fq % fq % fq % f % 
Alto grau 15 16,13 6 6,45 1 1  1 1,83 2 2,15 O 0,00 34 36,56 
Médio grau 22 23,66 2 2,15 19 20,43 3 3,23 1 1,08 47 50,54 
Baixo grau 7 7,53 1 1 ,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 13 13,98 
n.T. 4 4,30 1 1,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 10 10,75 
Total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 5 5,38 1 1,08 104 111,83 

Total de questionários = 93. 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo de negócios 

Ao segmentarmos os dados em função do ramo de negócios, 

observamos que o ramo comercial atribui um alto grau de prestígio a recursos 

humanos, traduzindo, assim, como afirmamos anteriormente, que o ato de 

vender incorpora relações entre pessoas. Consequentemente, saber administrar 

empregados adquire um alto grau de prestígio. 

o mesmo não ocorre para os ramos industrial e prestação de 

servIços, em que a busca da excelência está relacionada muito mais com 

tecnologias avançadas do que com pessoas. 
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Tabela 75: Denominação da área de R.H. vs. Prestígio 

recursos relações departamento outra total 
humanos industriais de essoal 

� 0/0 � 0/0 � % % 
24,73 O 0,00 1 1,08 5,38 31,18 
44,09 2 2,15 2 2,15 1 1,08 49,46 

10 10,75 O 0,00 2 2,15 O 0,00 12,90 
n.f. 6 6,45 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6,45 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6 45 93 100,00 

Muito embora a denominação departamento de pessoal tenha 

uma participação pequena na amostra, 5,3%, da opção pelos graus médio e 

baixo de prestígio, 4,3%, caracteriza a falta de prestígio que possui, pois, na 

década de 30, quando surgiu, sua função era meramente administrar papéis 

como decorrência de uma exigência legal. 

Na segmentação dessa variável, observamos que, muito embora 

ao longo de sua história a estrutura de pessoal tenha mudado sua denominação 

para relações industriais e, posteriormente, para recursos humanos, sua função 

básica de administrar papéis ainda encontra forte ressonância, que lhe permite 

manter suas caracteristicas burocráticas, não obtendo grande projeção em 

termos de prestígio, posto ser essas atividades de caráter rotineiro. Podemos 

então afIrmar que, nos dias de hoje, recursos humanos administra papéis e 

pessoas. 
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Se os papéis traduzem a previsibilidade burocrática, as pessoas, 

como os demais recursos, significam a administração dos custos. 

Tabela 76: Número de Funcionários VS. Grau de Prestígio 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % f % 
Alto grau 9 9,68 8 8,60 O 0,00 8 8,60 3 3,23 1 1,08 29 3 1,18 
Médio grau 14 15,05 16 17,20 2 2,15 2 2,15 10 10,75 2 2,15 46 49,46 
Baixo grau 3 3,23 6 6,45 O 0,00 I 1,08 I 1,08 I 1,08 12 12,90 
n.r. I 1,08 I 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 6 6,45 
Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 

Tabela 77: Funcionários em R.H. VS. Grau de Prestígio 

até 20 de 21 de 41 de 100 de 151 acima n.r. total 
a 40 a 99 a 150 a 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % .  fq % 
Alto grau 14 15,05 5 5,38 4 4,30 5 5,38 O 0,00 O 0,00 1 1 ,08 29 31,18 

Médio grau 12 12,90 15  16,13 7 7,53 4 4,30 3 3,23 3 3,23 2 2,15 46 49,46 

Baixo grau 4 4,30 1 1 ,08 4 4,30 2 2,15 O 0,00 O 0,00 1,08 12 12,90 

n.f. 1 1,08 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 11 11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 93 100,00 

As tabelas 76 e 77 evidenciam que não existe uma relação entre a 

variável prestígio e o tamanho da empresa., pois as que se situam na faixa de 

5.000 a 7.000 funcionários atribuem uma ênfase significativa ao alto grau de 

prestígio, enquanto que para as empresas com mais de 7.000 funcionários, a 
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ênfase recai no grau médio. 

o mesmo não ocorre quando a segmentação é por número de 

funcionários que trabalha em recursos humanos. Para as empresas que 

empregam até 20 funcionários, o grau de prestígio é relativamente alto; para 

todas as demais faixas, a evidência ocorre no grau médio de prestígio. 

Se afumássemos que o grau de prestígio depende de 

determinados portes de empresas, estariamos cometendo erros, pois os dados 

não demonstram essa evidência. 

Tabela 78: Nível Hierárquico vs. Grau de Prestígio 

direção gerência supervisão outro R.r. total 
chefia 

fi % 
Alto 1 31,18 

17 20 5 3 46 49,46 
3 5 2 2 12 12,90 

n.r. 3 O 2 O 6 6,45 

Total 34 37 10 9 93 100,00 

Quando analisamos a tabela 72, observamos que os executivos, 

contrapondo-se às demais chefias, atribuíram um grau de importância 

significativa para a área de recursos humanos no contexto das demais áreas. 
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Porém, ao investigannos em termos de prestígio tal fato não ocorreu, pois para 

eles essa variável situa-se com maior relevância no grau médio, ocorrendo o 

mesmo com todos os demais tipos de chefias. 

Esse resultado talvez possa traduzir uma postura muito critica 

por parte da área, que está pouco aberta a inovações, buscando apenas o 

cumprimento dos padrões. A ausência dessa inovação impede a área de 

recursos humanos de obter prestígio. 

Considerando a análise das diversas variáveis, observamos que 

existe fundamentação para a veracidade da hipótese 4, ou seja, no contexto das 

demais áreas, o prestígio de recursos humanos situa-se no grau médio em 

49,4% da amostra. 

Teste Estatístico da Hipótese 4 

Grau de prestígio 

I!rau fq % 
alto 29 31 , 18  
médio 46 49,46 
baixo 12 12,90 
n.f. 6 6,45 
total 93 100,00 
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Para esta hipótese também não é necessária a realização de um 

teste estatístico de hipóteses, já que o grau médio possui 49,46% do total de 

respostas, enquanto que o alto grau de prestígio, com a segunda maior 

porcentagem, possui 3 1, 1 8%, sendo que a diferença entre estas duas 

porcentagens é relevante (18,28%) para que não seja preciso o teste estatístico. 

A diferença entre o grau médio (49,46%) e o grau baixo 

(12,90%) é ainda maior, não necessitando, também, do teste estatístico. 

Podemos, desta forma, afirmar que a hipótese 4 é verdadeira, ou 

seja, o grau de prestígio da área de recursos humanos se encontra em um nível 

médio em relação à área de maior importância da empresa. 

Hipótese 5 

A área de recursos humanos não apresenta um alto grau de 

autonomia em termos de atuação. 

Defrnimos autonomia como o processo que envolve a capacidade 

assertiva no ato de agir. Ter autonomia implica no fato de ter liberdade para 

atuar, sendo o desempenho demonstrado através dos resultados. 
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Em relação à área de pessoal, autonomia implica no fato de gerir 

seus próprios processos a fim de se obter decisões mais eficazes. 

Tabela 79: Tipo de Empresa VS. Autonomia 

privada economia D.r. total 
multinacional mista 

� 0/0 % ti % 
8,60 15 16,13 O 0,00 0,00 O 0,00 23 24,73 
16,13 26 27,96 6 6,45 O 0,00 O 0,00 47 50,54 
4,30 7 7,53 4 4,30 1 1,08 1 1,08 17 18,28 

n.r. 2,15 3 3,23 1 1,08 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
Total 29 31,18 51 54,84 1 1  1 1,83 1 1,08 1 1,08 93 100 00 

Tabela 80: Ramo de Negócios VS. Autonomia 

indústria comércio prestação outro D.r. total 
de servi os ramo 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 13 13,98 4 4,30 6 6,46 3 3,23 O 0,00 26 27,96 
Médio grau 25 26,88 5 5,38 18 19,35 2 2,15 1 1,08 5 1  54,84 
Baixo grau 6 6,45 O 0,00 1 1  1 1,83 O 0,00 O 0,00 17 18,28 
n.f. 4 4,30 1 1,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 10 10,75 

Total 48 51,61 10 10,75 40 43,01 5 5,38 1 1,08 104 111,83 

Total de questionários = 93. 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optarampor mais de um ramo de negócios 
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Tabela 8 1 :  Denominação da área de R.H. VS. Autonomia 

recursos relações departamento outra total 
humanos industriais de pessoal denominação 

fq % fq 0/0 fq % fq % fq % 
Alto grau 19 20,43 O 0,00 O 0,00 4 4,30 23 24,73 
Médio grau 40 43,01 2 2,15 4 4,30 1 1,08 47 50,54 
Baixo grau 15 16,13 O 0,00 1 1,08 1 1,08 17 18,28 
n.r. 6 6,45 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

Tabela 82: Número de funcionários VS. Autonomia 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 5 5,38 9 9,68 2 2,15 5 5,38 1 1,08 1 1,08 23 24,73 
Médio grau 17 18,28 1 5  16,13 O 0,00 3 3,23 10 10,75 2 2,15 47 50,54 
Baixo grau 4 4,30 6 6,45 O 0,00 3 3,23 3 3,23 1 1,08 17 18,28 
n.r. 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 

Tabela 83: Funcionários em R.H. VS. Autonomia 

até 20 de21 de41 de 100 de 151 acima D.r. total 
a 40 a 99 a 150 a 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 9 9,68 6 6,45 3 3,23 2 2,15 I 1,08 I 1,08 1 1,08 23 24,73 

Médio grau 16 17,20 13 13,98 7 7,53 6 6,45 1 1,08 2 2,15 2 2,15 47 50,54 

Baixo grau 5 5,38 2 2,15 5 5,38 3 3,23 I 1,08 O 0,00 1 1,08 17 18,28 

n.r. I 1,08 I 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 11 11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 93 100,00 
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Tabela 84: Nível Hierárquico VS. Autonomia 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
chefia nível 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 8 8,60 9 9,68 2 2,15 2 2,15 2 2,15 23 24,73 
Médio grau 20 21,51 18 19,35 5 5,38 4 4,30 O 0,00 47 50,54 
Baixo grau 3 3,23 10 10,75 1 1,08 3 3,23 O 0,00 17 18,28 
n.r. 3 3,23 O 0,00 2 2,15 O 0,00 1 1,08 6 6,45 
Total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

As tabelas acima mostram a segmentação das diversas variáveis 

em função da variável autonomia. 

Não existe diferenciação no grau de autonomia quando a 

segmentação é feita por tipo de empresa, ou seja, para qualquer tipo de 

empresa, o grau médio de autonomia apresenta sua maior relevância. 

o resultado relevante obtido no grau médio demonstra que o 

processo de centralização não ocorre apenas nas empresas brasileiras, tanto 

privadas quanto de capital misto, mas também nas empresas multinacionais. 

Muito embora esse último tipo importe de sua matriz no interior processos e 

tecnologias de administração de recursos humanos mais complexos, a 

qualidade desses elementos não confere uma maior autonomia para a área em 

gestão. 
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Em relação à variável ramo de negócios, o comércio apresenta 

quase uma igualdade entre o médio e o alto grau de autonomia. É importante 

ressaltar que 10 empresas comerciais que compõem a amostra são empresas de 

grande porte na linha de varejo. Assim, a autonomia da área de recursos 

humanos talvez swja como uma conseqüência da descentralização fisica das 

várias unidades produtivas, ou seja, as filiais. 

Nos demais ramos, a autonomia se situa no grau médio, onde 

essa dependência pode ser explicada pela própria localização da área de 

recursos humanos junto à direção da empresa. 

Em termos da denominação da área, tanto o departamento de 

pessoal quanto relações industriais atribuiriam médio grau de prestígio. Em 

termos de estrutura organizacional, o departamento de pessoal surgiu como 

uma subdivisão, ou da área administrativa ou da área financeira. Muito embora 

tenha alcançado uma posição própria nesta estrutura, quando evolui para 

relações industriais, percebe-se que, mesmo sob a denominação de recursos 

humanos essa dependência se mantém em parte, vinculada provavelmente com 

a direção geral da empresa. 

Em relação ao número de funcionários, não existe nenhuma 

relação entre tamanho da empresa e grau de autonomia, pois para as empresas 
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que possuem até 3.000 empregados o resultado aponta para o grau médio com 

maior relevância. Por outro lado, as empresas que possuem até 7.000 

funcionários apresentam com maior destaque o alto grau de participação, 

voltando ao grau médio as empresas com mais de 7.000 funcionários. 

Diante dessas oscilações, acreditamos não ter evidência essa 

relação. 

Na segmentação por número de funcionários que atuam na área 

de recursos humanos, o grau médio de autonomia é relevante em todas as 

faixas. 

Na percepção dos diretores, dos gerentes e das demais chefias o 

grau médio de autonomia apresentam maior significância. Cabe questionar até 

que ponto o desempenho obtido pela área de recursos humanos como um todo 

impede, na visão desses profissionais, a busca de uma maior eficiência que 

possa resultar em um grau de autonomia mais elevado. 

Um segundo questionamento a ser feito diz respeito ao fato de 

que as organizações sempre buscaram controlar o comportamento de seus 

membros, no sentido de tomá-lo previsível. É evidente que esse tipo de 

controle se opõe à autonomia relacionada à forma de as pessoas atuarem nas 
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relações de trabalho. 

Questionamos também se as áreas que exibem uma maior 

ocupação com tecnologias avançadas não possui uma autonollÚa maior em 

relação às áreas que agregam mais o trabalho humano. 

Muito embora possamos levantar essas limitações, a limitação da 

pesquisa não pernúte respondê-las. 

Observando que o grau médio de autonollÚa obteve, no global, 

50,5%, fica evidenciada a validade da quinta hipótese. 

Teste Estatístico da Hipótese 5: 

Grau de autonollÚa 

au ti % 
alto 23 24,73 
médio 47 50,54 
baixo 17 1 8,28 
fl.r. 6 6,45 
total 93 100,00 
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No que se refere ao grau de autonomia, a hipótese afirma que 

este não é alto. Deste modo, temos que provar que a porcentagem originada 

da soma do grau médio com o grau baixo é maior que a proporção do grau 

alto. 

Em termos de proporções, os dois graus somados, médio e baixo, 

perfazem 68,82% do total de respostas, enquanto que o grau alto possui 

24,73%. 

Analisando estas duas proporções, podemos notar que a 

diferença entre elas é bastante significativa, não sendo necessário a verificação 

estatística para afirmar que a área de recursos humanos não possui um alto 

grau de autonomia em termos de atuação na empresa, comprovando a 

veracidade da hipótese 5. 

Hipótese 6 

A capacidade da área de recursos humanos em promover e 

implantar mudanças situa-se no grau médio, não contando com o apoio da 

alta cúpula da empresa nesse processo. 
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o processo de mudança reflete a postura da empresa diante das 

adversidades e desafios impostos pelo ambiente. 

Em relação a recursos humanos, essas adversidades e desafios 

podem ser observados no próprio conteúdo da força de trabalho, em que cada 

vez mais o sexo feminino busca uma participação maior, e houve o impacto da 

tecnologia., resultando não só na substituição da mão-de-obra., como também 

na busca de empregados mais qualificados etc. 

As tabelas abaixo exibem o resultado encontrado na pesquisa. 

Tabela 85: Tipo de empresa vs. Promoção de mudanças 

privada privada economia outro o.r. total 
multinacional nacional mista tipo 
fo % fo % fo % fo 0/0 fo % fo 0/0 

Alto !rr3U 7 7,53 18 19,35 3 3,23 ° 0,00 ° 0,00 28 30, 1 1  
Médio grau 14 15,05 18  19,35 4 4,30 ° 0,00 ° 0,00 36 38,71 
Baixo grau 6 6,45 12 12,90 3 3,23 1 1,08 1 1,08 23 24,73 
fl.r. 2 2,15 3 3,23 1 1,08 ° 0,00 ° 0,00 6 6,45 
Total 29 31,18 51 54,84 11  11,83 1 1,08 1 1,08 93 100,00 



195 

Tabela 86: Ramo de Negócio vs. Promoção de mudanças 

indústria comércio outro n.r. total 

% ti 0/0 
1 1  1 1 ,83 4 4,30 12 12,90 3,23 0,00 30 32,26 

au 20 21,51 3 3,23 12 12,90 2 2,15 1 1,08 38 40,86 
13 13,98 2 2,15 1 1  1 1,83 O 0,00 O 0,00 26 27,96 

n.r. 4 4,30 1 1,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 10 10,75 
Total 48 51 61 10 10,75 40 43,01 5 5 8 1 1 08 104 111,83 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo de negócios. 

Tabela 87: Denominação da área de R.H. vs. Promoção de mudanças 

recursos relações departamento outra total 
humanos industriais de essoal denomina ão 
fq % � % fq % fq % fq % 

Alto grau 22 23,66 1 1,08 2 2,15 3 3,23 28 30, 1 1  
Médio grau 34 36,56 O 0,00 O 0,00 2 2,15 36 38,71 
Baixo grau 18 19,35 1 1,08 3 3,23 1 1,08 23 24,73 
n.T. 6 6,45 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6 6,45 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

Tabela 88: Número de Funcionários vs. Promoção de mudanças 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima n.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 8 8,60 10 10,75 2 2,15 4 4,30 4 4,30 O 0,00 28 30, 11 

Médio grau 12 12,90 13 13,98 O 0,00 3 3,23 5 5,38 3 3,23 36 38,71 

Baixo grau 6 6,45 7 7,53 O 0,00 4 4,30 5 5,38 1 1,08 23 24,73 

D.f. 1 1,08 1 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 



196 

Tabela 89: Funcionários em R.H. VS. Promoção de mudanças 

até 20 de 21 de 41 de HHI de 151 acima D.r. total 
a 40 a 99 a 150 . 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq '% fq % fq % 

Alto grau 1 1  1 1,83 6 6,45 3 3,23 4 4,30 2 2,15 2 2,15 O 0,00 28 30,11  

Médio grau 14 1 5,05 9 9,68 7 7,53 3 3,23 O 0,00 I 1,08 2 2,15 36 38,71 

Baixo grau 5 5,38 6 6,45 5 5,38 4 4,30 I 1 ,08 O 0,00 2 2,15 23 24,73 

n.r. 1,08 I 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 11 11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 93 100,00 

Tabela 90: Nível Hierárquico vs. Promoção de mudanças 

direção gerência supervisão outro D.r. total 
cbefia nível 

% % f, 0/0 f, 0/0 

1 1,83 12,90 1 1,08 3 3,23 1,08 30, I I  
1 1,83 16,13 6 6,45 3 3,23 1,08 38,71 
9,68 10 10,75 I 1,08 3 3,23 O 0,00 24,73 

n.r. 3 3,23 O 0,00 2 2,15 O 0,00 1 1,08 6 6,45 
Total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

A segmentação por tipo de empresa demonstra que as empresas 

nacionais privadas apresentant uma postura mais pró-ativa em relação às 

mudanças quando comparadas com as multinacionais. 

Esse resultado pode significar que as empresas naCIOnaIS 

possuem maIS flexibilidade em implantar mudanças, uma vez que as 

multinacionais muitas vezes dependem de consultas à matriz para decidir a 

respeito das adversidades e desafios. 
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Em tennos de ramos de negócio, o comércio e prestação de 

serviços exibem uma maior flexibilidade em implantar mudanças do que a 

indústria. Esse resultado pode ser explicado a partir do fato de que tanto o 

comércio quanto a prestação de serviços estão muito mais expostos à 

imprevisibilidade gerada pelo ambiente, necessitando, pois, de uma postura 

mais pró-ativa diante das mudanças do que a indústria, onde a facilidade em 

prever é maior. É o ramo industrial que dá origem aos demais ramos de 

negócios. 

Na segmentação por denominação da área de recursos humanos, 

a baixa participação de departamento de pessoal e relações industriais não 

nos fornece certeza para afirmar que as empresas que ainda possuem essas 

denominações são mais pró-ativas em relação às mudanças, quando 

comparadas com as demais. 

Observa-se que a denominação recursos humanos exibe um grau 

médio em promover mudanças com indice de certa relevância. 

Nas empresas com mais de 3.000 funcionários é muito pouco 

significativa a diferença percentual entre o alto e médio grau, não nos 

autorizando afirmar que nas grandes empresas, as mudanças relacionadas aos 

recursos humanos seja maior do que nas pequenas empresas. Porém, sabe-se, 
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a partir de outras pesqmsas, que as pequenas empresas possuem uma 

facilidade maior em promover mudanças, quando comparadas com as grandes. 

Na nossa pesquisa, tal fato não ficou evidenciado. 

As empresas que possuem acima de 100 empregados atuando na 

área de recursos humanos, com uma participação de 18,3% na pesquisa, 

exibem um alto grau em promover mudanças, porém a diferença em relação ao 

médio grau não é significativa. 

Assim, o resultado não nos permite afirmar que as empresas que 

empregam mais pessoas em recursos humanos promovam mais mudanças 

nesta área do que as que empregam menos. Acreditamos que o caráter 

previsível imposto pelo sistema burocrático impede que surja motivação por 

parte das empresas na busca de inovações referentes às pessoas que 

caracterizassem o processo de mudança. 

Quando comparamos a percepção do executivo com as demais 

chefias situadas na área de recursos humanos observamos que, na visão do 

executivo, recursos humanos promove mudanças a nível de alto e médio grau, 

enquanto que para as gerências e demais chefias situa-se com maior evidência 

no grau médio. 

Como afirmamos anteriormente, os profissionais de recursos 
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humanos exibem uma postura às vezes muito crítica em relação ao processo de 

gestão. Talvez esses dados evidenciem que para uma parte dos executivos a 

promoção de mudanças é satisfatória, enquanto que para os demais ela devia 

ter uma intensidade maior, porém as barreiras impedem essa intensidade. 

Tomando-se por base os resultados analisados acima, pode-se 

aceitar a comprovação da hipótese 6, uma vez que 38,7% da amostra, no seu 

global, informa que a promoção de mudanças situa-se no grau médio. Assim, 

verifica-se que a promoção de mudanças em recursos humanos não demonstra 

um alto grau de significância, talvez pelo fato de os instrumentos burocráticos 

ainda contribuirem para a manutenção da situação em muitas empresas. 

Teste Estatístico da Hipótese 6: 

Grau de promoção de mudanças 

fq % 
alto 28 30, 1 1 
médio 36 38,71 
baixo 23 24,73 
n.f. 6 6,45 
total 93 100,00 
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Mesmo possuindo, numericamente, uma proporção maior, não 

podemos afirmar, sem antes fazer um teste estatístico de hipótese, que a 

proporção de respostas de grau médio (38,71%) é maior que a proporção de 

grau alto (30, 1 1 %), a segunda de acordo com a tabulação. Isto se deve ao fato 

da diferença entre as duas porcentagens não ser tão significatíva. No caso da 

diferença entre as proporções de grau médio (38,71%) e grau baixo (24,73%), 

esta j á  é significativa, não havendo a necessidade de realizar um teste 

estatístíco para comprovar que a proporção de grau médio é maior que a de 

grau baixo. 

Assim, temos o seguinte teste de hipóteses: 

fIo: 1talto = 1tmédio 

H I :  1talto < 1tmédio 

Através da expressão citada anteriormente, temos o seguinte 

valor de Z experimental: 

Zexp = 1,23 

Observando a Tabela de Distribuição Normal, obtemos o 

seguinte valor de P: 1O,94%. 
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Com este valor de prova ( 1 0,94% ) podemos aceitar Ho. Isto 

significa dizer que a capacidade de promover mudanças possui proporções de 

grau médio (38,71%) e alto (30, 1 1%) iguais. 

Hipótese 7 

No que diz respeito à solução de conflito, a área de recursos 

humanos não apresenta um alto grau de capacidade para fazê-lo, ficando a 

administração do mesmo sob a responsabilidade das demais áreas da 

empresa. 

Definimos conflito como sendo uma diferença de percepção 

entre pessoas e grupos, relacionada a valores, atitudes, motivos e crenças. 

Em nossa pesquisa, segmentamos as diversas variáveis com a 

variável resolução de conflitos pela área de recursos humanos. 
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Os resultados obtidos seguem abaixo: 

Tabela 9 1 :  Tipo de Empresa vs. Resolução de conflito 

privada privada D.r. total 
multínacional nacional 
r. % r. % % 
17 18,28 24 25,81 2 2,15 O 0,00 O 0,00 46,24 
9 9,68 14 15,05 6 6,45 1 1,08 O 0,00 30 32,26 
1 1 ,08 9 9,68 2 2,15 O 0,00 1 1,08 13 13,98 

n.r. 2 2,15 4 4,30 1 1,08 O 0,00 O 0,00 7 7,53 
Total 29 3118 51 54,84 1 1  1 1,83 1 1,08 1 1 08 93 100,00 

Tabela 92: Ramo de Negócios vs. Resolução de conflito 

indústria comércio outro D.r. total 
ramo 

% % O/o % 
7,53 14 15,05 2,15 O 0,00 52,69 

13 1 1,08 13 13,98 2,15 1 1,08 30 32,26 
4 1 1,08 8 8,60 1,08 O 0,00 14 15,05 

n.f. 5 1 1 ,08 5 5,38 0,00 O 0,00 1 1  1 1,83 

Total 48 10 10,75 40 43 01 5,38 1 1,08 104 111,83 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo de negócios. 
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Tabela 93: Denominação da área de R.H. VS. Resolução de conflito 

recursos relações departamento ontra total 
humanos indnstriais de pessoal denominacão 
fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 36 38,71 1 1,08 1 1,08 5 5,38 43 46,24 
Médio grau 27 29,03 1 1,08 2 2,15 O 0,00 30 32,26 
Baixo grau 10 10,75 O 0,00 2 2,15 1 1,08 13 13,98 
n,r. 7 7,53 O 0,00 ° 0,00 ° 0,00 7 7,53 
Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

Tabela 94: Número de Funcionários vs. Resolução de conflito 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima n.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 15 16,13 15 16,13 1 1,08 7 7,53 3 3,23 2 2,15 43 46,24 
Médio grau 7 7,53 10 10,75 1 1,08 4 4,30 7 7,53 I 1 ,08 30 32,26 
Baixo grau 4 4,30 4 4,30 O 0,00 ° 0,00 4 4,30 1 1,08 13 13,98 
n.r. 1 1,08 2 2,15 ° 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 7 7,53 

Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 

Tabela 95: Funcionários em R.H. vs. Resolução de conflito 

até 20 de 21 de41 de 100 de 151 acima n.r. total 
a 40 a 99 a 150 a 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 15  16,13 13 13,98 7 7,53 4 4,30 O 0,00 2 2,15 2 2,15 43 46,24 

Médio grau 8 8,60 6 6,45 6 6,45 5 5,38 3 3,23 1 1,08 1 1,08 30 32,26 

Baixo grau 6 6,45 2 2,15 2 2,15 2 2,15 O 0,00 O 0,00 1 1,08 13 13,98 

n.r. 2 2,15 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 7 7,53 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 11 11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 93 100,00 
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Tabela 96: Nível Hierárquico vs. Resolução de conflito 

direção gerência supervisão outro n.r. total 
chefia nível . 

fq 0/0 fq % fq % fq % fq % fq % 
Alto grau 18 19,35 15 16,13 4 4,30 5 5,38 1 1,08 43 46,24 
Médio grau 8 8,60 14 15,05 4 4,30 3 3,23 1 1,08 30 32,26 
Baixo grau 5 5,38 7 7,53 O 0,00 1 1,08 O 0,00 13 13,98 
n.r. 3 3,23 1 1,08 2 2,15 O 0,00 1 1,08 7 7,53 
Total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

A segmentação por tipo de empresa mostra que, tanto para as 

empresas multinacionais quanto para as nacionais, a área de recursos humanos 

apresenta uma participação significativa na solução de conflitos na empresa, o 

que não ocorre com as empresas de capital misto. 

Acreditamos ser significativo o fato de as empresas de capital 

misto participarem, na pesquisa, com 1 1,83%, uma vez que, no contexto 

global, o número de empresas privadas multinacionais e nacionais possuem um 

universo bem mais amplo que a primeira. 

o resultado das empresas de capital misto traduz uma falta de 

confiança em relação à área de recursos humanos, em termos de eficiência, na 

solução de conflitos. Provavelmente, recursos humanos preocupa-se 

unicamente em implantar e desenvolver as funções básicas de pessoal, sendo 

que a admiuistração de conflitos é transferida para uma esfera superior, isto é, 
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para os órgãos governamentais. 

Nas empresas multinacionais e nacIOnrus, observa-se que os 

conflitos podem atingir os resultados operacionais da empresa, gerando 

insatisfação nos empresários e acionistas. Nesse sentido, essas empresas 

souberam, através da área de recursos humanos, administrar o conflito de 

forma mais eficiente, a fim de obter resultados mais satisfatórios. 

Na segmentação por ramos de negócios é significativo o 

percentual de alto grau de resolução de conflitos para a indústria e o comércio. 

No ramo prestação de serviços, os resultados muito próximos entre o alto e 

médio grau, demonstram que uma parte dessas empresas que pertence a esse 

ramo, não conseguiu ainda dotar sua área de recursos humanos com processos 

mais eficientes de resolução. Se considerarmos a greve como conflito, veremos 

que, no setor bancário, que faz parte desse ramo, ela é muito intensa, 

ocorrendo paralisações muito mais freqüentes do que no comércio e na 

indústria. 

Na segmentação denominação da área não existe dados 

siguificativos, uma vez que 86 % da amostra apresenta a denominação 

"recursos humanos" que exibe com grande relevância o alto grau de resolução. 

Muito embora as demais denominações não tenham uma participação 
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significativa na amostra, talvez exista uma tendência que demonstre que a 

competência na resolução evoluiu com a denominação da área. 

Em relação ao número de funcionários das empresas, observa-se 

que até a faixa de até 7.000 empregados, é mostrado um alto grau de 

resolução. Somente nas empresas que possuem acima de 7.000 empregados 

observa-se o grau médio de resolução. Neste caso, poderia haver a evidência 

de que nas grandes corporações a competência na resolução toma-se mais 

dificil, em função de uma maior complexidade nas relações das pessoas com a 

estrutura e os processos. Porém a pequena participação deste segmento na 

amostra não nos autoriza a fazer tal relação. 

A segmentação por número de funcionários que atuam em 

recursos humanos evidencia um resultado significativo no alto grau de 

resolução. 

Quando comparamos a visão dos executivos com a visão dos 

gerentes de recursos humanos observa-se que os primeiros atribuem um valor 

mais significativo à atuação da área no processo de resolução do que os 

gerentes e demais chefias. Enquanto a direção demonstra grau de satisfação 

maIor, as chefias demonstram que se deve buscar mais eficiência nesse 

processo. 
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o conflito pode assumir os aspectos funcional ou disfuncional. O 

aspecto funcional é caracterizado a partir de situações que impedem o grupo 

de se estagnar, tomando-o mais criativo na busca de soluções e mudanças, pois 

o excesso de tranqüilidade pode levá-lo a um estado de acomodação. 

O conflito assume caracteristicas de disfuncionalidade quando 

interfere nos resultados do processo de gestão, impedindo que o grupo se 

desenvolva. Essa disfuncionalidade pode levar a sentimentos de frustração, 

ansiedade, tensão ou hostilidade. 

Assim, a avaliação, tanto por parte da direção quanto das demais 

chefias, do processo de resolução de conflitos em recursos humanos sugere 

que o desempenho atinge um alto grau de resolução, sendo mais significativo e 

relevante por parte dos executivos do que das demais chefias. 

Teste Estatístico da Hipótese 7: 

Grau de resolução de conflitos 

j!rau fq % 
alto 43 46,24 
médio 30 32,26 
baixo l3 l3,98 
n.f. 7 7,53 
total 93 100,00 



�---- ------

208 

Segundo a hipótese, a área de recursos humanos não apresenta 

um alto grau de resolução. Assim, temos que provar que a soma da proporção 

de grau médio com a proporção de grau baixo é maior do que a proporção de 

grau alto. 

Pela tabela, podemos calcular esta soma que seria de 46,24%. 

Este número é idêntico ao de proporção de grau alto. Logo, não precisamos 

realizar um teste estatistico de hipótese, já que os números são iguais. 

Analisando estes valores, podemos dizer que a porcentagem de 

respostas que afirmam ser alto o grau de resolução de conflitos é igual a 

porcentagem de respostas que afirmam que o grau de resolução não é alto, e 

sim médio ou baixo. 

Hipótese S 

A área de recursos humanos possui um alto grau de 

participação nos objetivos globais da empresa. 

Os objetivos globais referem-se desde a própria sobrevivência da 

empresa até os processo de expansão ou diversificação em termos de ramo de 
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negócios. Pretendem envolver todas as áreas da empresa, uma vez que se 

caracterizam como parte importante do planejamento estratégico. 

A segurr, as tabelas demonstram a segmentação de diversas 

variáveis em relação ao objetivo global. 

Tabela 97: Tipo de Empresa vs. Participação nos objetivos globais 

privada privada economia outro n.r. total 
multinacional nacional mista tipo 

fq % fq % fq % fq 0/0 fq % fq 0/0 
Aho grau 10 10,75 17  18,28 3 3,23 O 0,00 O 0,00 30 32,26 
Médio grau 15 16,13 25 26,88 5 5,38 1 1,08 O 0,00 46 49,46 
Baixo grau 2 2,15 6 6,45 2 2,15 O 0,00 1 1 ,08 1 1  1 1,83 
n.r. 2 2,15 3 3,23 1 1,08 O 0,00 O 0,00 6 6 45 
Total 29 31,18 51 54,84 11  11,83 1 1,08 1 1,08 93 100,00 

Teste Estatístico da Hipótese 8: 

Temos que provar que a proporção relativa ao grau alto é menor 

que a soma das proporções de grau médio e de grau baixo, pois assinalar um 

destes dois graus equivale a dizer que o grau de participação não é alto. 

Pela tabela acima, verificamos que a soma das duas proporções, médio 

e baixo, resulta em 61,29%. Este valor, se comparado com o valor da 

porcentagem de grau alto (32,26%), é bem alto, quase o dobro.Assim podemos 

comprovar que a hipótese é verdadeira, ou seja, o grau de participação da área 

de recursos humanos nos objetivos globais da empresa não é alto. 
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Tabela 98: Ramo de Negócios vs. Participação nos objetivos globais 

indústria comércio outro D.r. total 

% % 
17,20 6 6,45 1 1  1 1,83 1,08 0,00 36,56 

au 22 23,66 1 1,08 19 20,43 4,30 1 1,08 50,54 

n.r. 
Total 

6 6,45 2 2,15 5 5,38 0,00 O 0,00 13 13,98 
4 4,30 1 1,08 5 5,38 O 0,00 O 0,00 10 10,75 

48 51 61 10 10,75 40 43 01 5 5,38 1 1,08 104 111,83 

Total de questionários = 93 
(as porcentagens foram calculadas sobre o total de questionários) 
Observação: alguns respondentes optaram por mais de um ramo de negócios. 

Tabela 99: Denominação da área de R.H. vs. Participação nos 

objetivos globais 

recursos relações departamento outra total 
humanos industriais de essoal 
� � r. 0/0 % 
24 25,81 1 1,08 2 2,15 3,23 30 32,26 

au 40 43,01 I 1,08 2 2,15 3,23 46 49,46 
10 10,75 O 0,00 1 1,08 O 0,00 1 1  1 1 ,83 

n.r. 6 6,45 O 0,00 O 0,00 O 0,00 6 6,45 

Total 80 86,02 2 2,15 5 5,38 6 6,45 93 100,00 

Tabela 100: Número de funcionários vs. Participação nos objetivos 

globais 

até 1000 de 1001 de 3001 de 5001 acima D.r. total 
a 3000 a 5000 a 7000 de 7000 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 1 1  1 1 ,83 9 9,68 O 0,00 6 6,45 3 3,23 I 1,08 30 32,26 

Médio grau 12 12,90 15 16,13 2 2,15 4 4,30 1 1  1 1,83 2 2,15 46 49,46 

Baixo grau 3 3,23 6 6,45 O 0,00 1,08 O 0,00 I 1,08 1 1  1 1,83 

n.r. 1,08 I 1,08 O 0,00 2 2,15 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 27 29,03 31 33,33 2 2,15 13 13,98 14 15,05 6 6,45 93 100,00 
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Tabela 1 0 1 :  Funcionário em R.H. vs. Participação nos objetivos 

globais 

.té 20 de 21 de 41 de 100 de 151 acima D.r . total 
. 40 . 99 . 150 • 200 de 200 

fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % fq % 

Alto grau 14 15,05 6 6,45 3 3,23 4 4,30 1 1,08 1 1,08 1 1,08 30 32,26 

Médio grau 12 12,90 12 12,90 10 10,75 6 6,45 2 2,15 2 2,15 2 2,15 46 49,46 

Baixo grau 4 4,30 3 3,23 2 2,15 1 1,08 O 0,00 O 0,00 1 1,08 1 1  1 1,83 

n.r. 1 1,08 1 1,08 2 2,15 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 2,15 6 6,45 

Total 31 33,33 22 23,66 17 18,28 1 1  11,83 3 3,23 3 3,23 6 6,45 93 100,00 

Tabela 102: Nível Hierárquico vs. Participação nos objetivos globais 

direção gerência supervisão outro n.r. total 
chefia nível 

fo % fo % fo % fo % fo % fo % 
Alto grau 10 10,75 12 12,90 1 1,08 6 6,45 1 1,08 30 32,26 
Médio grau 16 17,20 21 22,58 6 6,45 2 2,15 1 1,08 46 49,46 
Baixo grau 5 5,38 4 4,30 1 1,08 1 1,08 O 0,00 1 1  1 1,83 
n.r. 3 3,23 O 0,00 2 2,15 O 0,00 1 1,08 6 6,45 
Total 34 36,56 37 39,78 10 10,75 9 9,68 3 3,23 93 100,00 

A segmentação por tipo de empresa demonstra que em todos eles 

recursos humanos possui um grau médio de participação. Independente do tipo 

de empresa, a área de recursos humanos não demonstra elevado grau de 

competência para participar das decisões principais da mesma. 

Na segmentação por ramo de negócios, somente comércio atribui 
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à área de recursos humanos um alto grau de participação nos objetivos globais. 

Os demais ramos situam a questão no grau médio, talvez refletindo que 

recursos humanos possa direcionar seus interesses para aspectos que não são 

importantes nos negócios das empresas. 

Em termos da denominação que as empresas atribuem à sua 

estrutura de pessoal, recursos humanos aparece com 86%, refletindo um 

percentual significativo, enquanto as outras denominações participam com 

14% da amostra. Muito embora essa estrutura tenha uma denominação mais 

atual, os resultados da pesquisa não demonstram processos de evolução, ou 

seja, para recursos humanos 53,7% demonstra ainda um grau médio ou baixo 

nesse processo de participação. Portanto, mudou-se a denominação, mas não a 

natureza dos processos. 

A segmentação por número de funcionários, refletindo o 

tamanho da empresa, não nos permite afirmar que para um determinado 

tamanho possa corresponder um alto grau de participação, pois, nas empresas 

até 1.000 e de 5.000 até 7.000 funcionários, a diferença entre o alto e médio 

grau de participação não apresenta dados significativos. A mesma explicação é 

válida para a variávelfoncionários que trabalham em recursos humanos. 

Tanto para os diretores de empresas quanto para as diversas 
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chefias de recursos humanos, os resultados apontam para o grau médio de 

participação, refletindo talvez a falta da interdependência da área de recursos 

humanos com as demais áreas e com os processo organizacionais. 

Sintetizando, pode-se afirmar que tanto a falta de projeção da 

área quanto a não preocupação em se engajar nos aspectos relacionados ao 

negócio da empresa fazem com que recursos humanos tenha apenas uma 

participação de grau médio nos objetivos globais da empresa, confirmando 

assim a hipótese 8. 

Nesta parte analisamos as hipóteses norteadoras da pesquisa que, em 

linhas gerais, demonstraram que a área de recursos humanos apresenta um 

grau médio de importância. 
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Capítulo 7 

Conclusão e Recomendações 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principaís 

conclusões decorrentes da pesquisa de campo, baseadas nos cruzamentos de 

variáveis interpretadas a partir da revisão literária. 

A pesquisa, desenvolvida em 93 empresas, teve por objetivo 

atender a duas dimensões: as instituições de ensino e as empresas. 

A análise e interpretação dos dados da pesquisa possibilita criar 

prognósticos sobre a importância da área de recursos humanos nas empresas, 

no sentido de aumentar a credibilidade dessa área juoto à direção da empresa, 

assim como assumir uma posição maís estratégica no processo global da 

empresa, não permanecendo apenas na posição de assessona e 
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aconselhamento, mas aumentando o poder de decisão, e participar de forma 

mais efetiva dos .objetivos globais, não sendo meros executores da função de 

pessoal. 

Inicialmente, iremos apresentar nossas conclusões sobre o perfil 

da amostra e posteriormente, sobre o cruzamento das diversas variáveis. 

A grande concentração, em termos de faixa etária, situa-se entre 

30 e 49 anos de idade, vindo a demonstrar que os executivos são cada vez mais 

jovens. Até a década de 80, a maior parte desses cargos era ocupada por 

pessoas pertencentes a uma faixa etária mais velha. Acreditamos que a 

formação acadêmica desenvolveu um papel fundamental nesta transformação 

etária, vindo a substituir e alavancar o longo período de experiência que antes 

se fazia necessário para que o funcionário viesse a ocupar um cargo a nivel 

executivo. Por outro lado, a participação das diversas faixas etárias foi 

representativa em termos de amostra. 

Muito embora possa se observar uma participação mator de 

mulheres na amostra, quando comparada com pesqmsas anteriores, 

acreditamos que mesmo assim ainda exista preconceito em relação à mulher 

em cargos de nivel executivo, uma vez que apenas 20% participou da amostra. 

Não queremos dizer que essa participação não tenha grau de significância para 
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a pesquisa, mas sim, ressaltar que, dado o caráter multiprofissional da área de 

recursos humanos, envolvendo com isso um maior número de mulheres 

trabalhadoras, sua ascensão profissional em termos de carreira deveria ser 

maior. 

o papel reprodutivo da mulher interfere muito no seu papel 

profissional. Porém, a mudança intensa de valores observada no papel da 

mulher, com reflexos no aumento do uiveI de instrução e diminuição nas taxas 

de fecundidade, explica o fato de, pouco a pouco, estar sendo abandonada a 

posição dada a elas, de "aves raras", para lhes permitir uma ascensão maior em 

relação aos cargos de uiveI executivo. 

o curso supenor caracteriza basicamente toda a amostra, 

demonstrando ser uma condição básica para ascender na estrutura 

organizacional da empresa. Esta característica explica o grande sucesso que a 

implantação de um grande número de faculdades obteve, principalmente nas 

áreas de administração e ciências contábeis, sem deixar de mencionar que, em 

muitas delas, era visível a falta de uma infra-estrutura pedagógica. 

o fato de a opção pelo curso supenor ser administração e 

engenharia reflete que essas profissões são as mais demandadas em termos de 

planos de carreira. 
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Os cursos de graduação são mais procurados pelos homens do 

que pelas mulheres. Isto reflete ainda a dupla jornada da mulher: trabalho na 

empresa e trabalho doméstico, não ocorrendo sobra de tempo para investir na 

formação profissional. 

O resultado referente aos cursos de pós-graduação exibe a busca 

de vantagens competitivas por parte dos profissionais, em relação à ascensão 

na carreira, uma vez que a formação, a nível de especialização e mestrado, é 

significativa. 

A grande concentração nos cursos de administração, a nível de 

especialização, explica a importância do curso no caminho da carreira. 

O nível hierárquico de direção e gerência teve uma participação 

siguificativa na amostra, refletindo assim a qualidade e conhecimento nas 

respostas obtidas. 

Em relação ao tempo de permanência no cargo, a tendência 

maiOr significa permanecer no cargo durante 7 anos. Para as empresas 

brasileiras, talvez esse seja o tempo necessário para preparar o pessoal para 

cargos de maior complexidade ou para o empregado se demitir ou ser 

demitido. 
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Em contrapartida, a relação fidelidade à empresa versus 

segurança no trabalho é fortemente observada no tempo de atuação na 

empresa atual. Provavelmente, as dispensas ocorrem muito mais por parte das 

empresas do que por parte dos empregados. Estes pretendem fazer carreira na 

própria organização. 

A forma de acesso vem dar base ao que afirmamos acima. Em se 

tratando de cargos a nível executivo, as empresas têm preferência pelo 

recrutamento mtemo, que traduz, formal ou informalmente, a existência e a 

obediência a um plano de carreira. 

Em relação ao perfil da empresa, foi significativa a participação 

de empresas privadas multinacionais e nacionais, com grande concentração na 

mdústria e prestação de serviços. 

Como o número de funcionários foi o parâmetro usado para 

determinar o tamaulJo da empresa, a grande concentração ocorreu na pequena 

e média, isto é, em faixas que atingem 3.000 funcionários. Esse número talvez 

exiba o fato de as pequenas e médias .empresas estarem muito mais abertas à 

pesquisa do que as de grande porte. 

As denomirJações departamento de pessoal e relações industriais 
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estão se extinguindo da área de pessoaL Apresentaram pouca significância na 

pesquisa, sendo que a maior concentração ocorreu na denominação recursos 

humanos. 

Nos anos recentes, essa última denominação tem sido muito 

criticada pelos acadêmicos de pessoal, pois traduz uma visão burocrática muito 

forte. É importante observar que os empregados não são recursos, mas, sim, 

talentos, e os recursos existem para serem usados pelas pessoas. A utilização 

do termo recursos humanos traduz um significado de padronização de 

comportamentos, ou seja, todas as pessoas devem se comportar da mesma 

maneira, ou seja, da maneira imposta pela organização. Assim, não existem 

considerações em termos de diferença no que diz respeito aos aspectos 

referentes à criatividade, aos valores, às diferentes percepções. Enquanto 

recursos, as pessoas significam custos e não oportImidades. Somos favoráveis 

a uma administração com pessoas, em que os empregados de uma empresa 

estabeleçam com ela uma parceria ou colaboração que gere valor agregado. 

o fato de recursos humanos obter o terceiro lugar no 

posicionamento das áreas mais importantes causou uma surpresa, tendendo 

para o lado da desconfiança, uma vez que áreas como a do marketing, de 

finanças e informática ficaram numa posição inferior. Porém, ao longo do 

questionário, no detalhamento das respostas, fica evidenciado que recursos 
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humanos não possui o status que lhe foi conferido. Como mencionamos 

anterionnente, o fato de o respondente saber que a investigação versava sobre 

essa área fez com que o mesmo "colaborasse" com a pesquisa ou, ainda, por 

uma questão de "imagem" da empresa, enfim, recursos humanos acabou 

obtendo o 32 lugar. 

Outro aspecto a ser considerado quanto a importância de 

recursos humanos no contexto da empresa como um todo, relaciona-se com o 

fato de nas demais áreas os resultados serem avaliados de fonna quantitativa, 

isto é, número de unidades produzidas ou vendidas, total do lucro etc. 

Recursos humanos não exibe resultados quantitativos, mas, sim, qualitativos, 

sendo que, em inúmeros casos, é de dificil medição. Como medir se a seleção 

foi bem feita ? Como medir se o desempenho efetivo correspondeu ao salário 

recebido ? De uma fonna mais complexa, como quantificar potencial ? 

Percebe-se tratar de questionamentos cujas respostas são dificeis de obter. 

Enquanto as pessoas refletem qualidade, elas promovem as quantidades. Do 

ponto de vista científico-metodológico, não são raras as situações em que o 

que não se puder quantificar não se deve comprovar. 

A existência das funções tradicionais de recursos humanos, como 

recrutamento e seleção, treinamento, administração de salários, beneficios e 

departamento de pessoal, demonstram a ausência de integração dessas funções 
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com as funções mais inovadoras, como planejamento de carreira, avaliação de 

potencial etc. 

A centralização das funções tradicionais, como forma de exibir 

um determinado grau de poder, impede a integração entre as diversas funções 

que compõem a área de recursos humanos, impedindo também uma integração 

maior com as demais áreas no contexto global. Além disso, as áreas 

tradicionais pouco inovaram, com exceção do processo de terceirização, 

praticando posturas que provém de cerca de quarenta anos atrás. Geralmente, 

aplicam-se os mesmos testes psicológicos, o conteúdo dos programas de 

treinamento permanecem os mesmos, os padrões de salários não evoluíram etc. 

A ausência desta integração impede que a área de recursos humanos contribua 

para os objetivos organizacionais. 

A ausência de uma integração mais efetiva é decorrente da falta 

de um conjunto de políticas que tem como objetivo saber enfrentar os desafios 

e aproveitar as oportunidades impostas pelo ambiente. 

Quando políticas são implementadas em uma determinada 

função, pouca consideração é dada em termos de interferências de médio e 

longo prazos sobre as políticas das demais funções. Os especialistas em 

recursos humanos não possuem uma visão macro da própria área, talvez em 
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função da mesma comportar aspectos de caráter multiprofissional. Assim, 

quem atua em seleção percebe apenas políticas de seleção, o que muitas vezes 

leva a conflitos entre os diversos departamentos, demonstrando a ausência de 

processos de comunicações mais eficientes, no sentido de se integrar as 

políticas de recursos humanos. Finalmente, a própria empresa pode definir mal 

seus objetivos, dificultando assim um corpo de políticas mais integrado. 

A função de recrutamento e seleção apresenta um destaque maior 

em relação às demais funções pesquisadas. Porém, muitas vezes, a ênfase que 

a seleção atribui a investigar até que ponto o candidato apresenta as 

habilidades necessárias, de acordo com os requisitos que o cargo impõe, 

impede que a mesma perceba traços importantes, tais como, potencial para 

crescer e motivações necessárias para realizar a missão definida no 

planejamento estratégico. 

A integração das diversas funções através da criação de políticas 

consistentes e eficientes, irá fornecer os subsídios necessários para a criação e 

implantação do planejamento de recursos humanos. 

o planejamento de recursos humanos, além de exibir seus 

objetivos integrados, juntamente com os demais planejamentos das demais 

áreas, irá embasar a criação do planejamento estratégico. 
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Em relação à pesquisa, a área de recursos humanos participa do 

planejamento estratégico em parcela considerável da amostra, muito embora a 

função planejamento de pessoal tenha sido uma das Ílmções de menor ênfase 

em relação às demais. 

Exibe distorções também o fato de os processos de recursos 

humanos que assumem um caráter estratégico, tais como, processo decisório, 

prestigio, autonomia, administrar mudanças e participar nos objetivos globais 

da empresa, terem sido avaliados como tendo uma importância de grau médio. 

Acreditamos que a participação efetiva da área de recursos humanos na 

administração estratégica da empresa iria demonstrar uma consideração 

apoiada em um alto grau de participação. Muito embora tanto os executivos da 

empresa, quanto os gerentes de recursos humanos tenham a convicção de que a 

área participa do planejamento estratégico, no detalhamento dos diversos 

processos observa-se que tal participação é discreta, não refletindo a 

importância desejada. 

A participação efetiva de recursos humanos no planejamento 

estratégico da empresa irá se manifestar através da integração dos objetivos 

sociais nos objetivos econômicos, dando formação a uma política coerente de 

pessoal. O progresso social e o econômico não são contraditórios, antes se 

complementam. Assim, o papel de recursos humanos passará a ter uma 
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influência maior na reflexão global sobre as grandes estratégias da empresa. 

A função de pessoal como um todo não pode se apoiar em uma 

relação de conflito entre capital-trabalho, mas sim na formação de parceiros 

apoiada na confiança, decorrente de um plano de carreira que garanta o grande 

objetivo de ascensão social tão desejado pelas pessoas. 

Por fim, a participação de recursos humanos no planejamento 

estratégico da empresa pode refletir o fato de que as pessoas existem em todas 

as áreas da empresa. Assim as funções de recursos humanos não são 

exclusivas desta área, devendo ser articuladas e compartilhadas com as demais 

áreas da empresa, conferindo a cada gerente, independente da área de atuação, 

a denominação de gerente de recursos humanos. Em outras palavras, como 

eles estão próximos de seus subordinados, todo gerente passa a ser um gerente 

de recursos humanos. Compete à área de pessoal a criação e implementação 

das diversas políticas de recursos humanos. A operacionalização dessas 

políticas será da competência dos gerentes de cada área no contexto global da 

empresa. 

Além da participação expressiva no planejamento estratégico da 

empresa, a importância da área de recursos humanos deveria se manifestar 

também através do alto grau de participação nos seguintes processos: 
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Processo decisório 

Se as empresas são constituídas de pessoas no papel de 

empregadas, em todas as suas áreas, torna-se evidente que as decisões 

estratégicas a serem tomadas envolvem essas pessoas e, consequentemente, 

recursos humanos deveria exibir uma atuação mais efetiva. 

As decisões referentes às novas tecnologias irá exigir a 

contratação de pessoas que apresentam um conjunto de qualificações maior. 

Porém, muitas vezes, observa-se que essas decisões são tomadas na alta cúpula 

da empresa, das quais recursos humanos não participa, refletindo assim o grau 

de importância que possui. 

Prestígio 

o prestígio de uma determinada área reflete a capacidade que a 

mesma exibe em adicionar valor agregado. Assim, finanças promove os 

recursos monetários que irão remunerar todos os demais recursos da empresa, 

inclusive o lucro; vendas adiciona valor aumentando as quantidades de 

produtos no mercado etc. Cabe então questionar como recursos humanos pode 

adicionar valor agregado ? A resposta para essa questão implica em uma 

mudança de postura, ou seja, descentralizar as funções de recursos humanos 
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em relação às demais áreas, no sentido de buscar a sinergia. Essa postura irá 

exigir também que recursos humanos abandone sua visão critica fechada em 

relação às demais áreas, promovendo uma interação maior com a estratégia de 

negócios da empresa. O tipo de mercado em que ela irá atuar influenciará 

fortemente a descrição de funções, as habilidades requeridas das pessoas, a 

quantidade a serem contratadas etc. 

Recursos humanos deve exibir uma preocupação em relação à 

capacidade crescente dos funcionários, que são os principais responsáveis pela 

adição de valor agregado. Para tanto, surge a necessidade de, ao invés de 

policiar tanto, transformar-se em um tipo de consultoria interna em que as 

pessoas possam receber apoio no sentido de remover as barreiras que impedem 

o seu crescimento. Por outro lado, deve-se buscar junto à direção maior da 

empresa, o reconhecimento em relação ao desenvolvimento da competência. 

Autonomia 

A atuação da área de recursos humanos está ligada a padrões 

burocráticos muito fortes. Sempre que possível, procura-se enquadrar 

situações a partir de padrões que posteriormente irão se transformar em 

normas e procedimentos para reger condutas e prever comportamentos. Um 

exemplo é a descrição de funções que funciona como uma "camisa de força" 
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imposta ao funcionário. Assim, o trabalho das pessoas fica restrito a essas 

descrições não se investigando a capacidade criativa e as habilidades que 

poderiam exibir no processo de atuação. 

Essa visão especifica pode ser ampliada e irá projetar a atuação 

de recursos humanos, ou seja, acaba se tomando uma área presa a um conjunto 

de padrões que encontra dificuldades em buscar sua autonomia, como as 

demais áreas, que se concretizaria através da criação de novos processos, 

estratégias e modelos de gestão. A autonomia se manifesta na capacidade de 

criar e esta busca suas bases no rompimento e destruição de velhos padrões. 

Promover mudancas 

Existem grandes expectativas por parte da direção da empresa 

para que a área de recursos humanos tenha competência no sentido de 

administrar mudanças. Não são as coisas que mudam, mas as pessoas. Assim, 

compete à área de recursos humanos colaborar com as pessoas no sentido de 

elas aprenderem a resolver os problemas decorrentes da mudança, buscar a 

nova adaptação que se faz necessária a fim de que os objetivos propostos pela 

mudança sejam atingidos. 

Diante de processos de mudança, o papel de recursos humanos 
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irá consistir na busca da capacidade para que a empresa se adapte às mudanças 

advindas do ambiente. Em relação às pessoas, deve-se buscar mudanças 

comportamentais, em termos de flexibilização de atitudes, valores, motivos 

etc. 

Ampliando a área de mudanças observa-se que ela pode ocorrer 

na estrutura organizacional, na tecnologia e, como já dissemos, nas pessoas 

que norteiam os dois processos acima. 

Mudanças na estrutura envolve alterar relações de autoridade, 

coordenação, rever tarefas, downsizing etc. Mudanças na tecnologia irá 

envolver modificações na forma de executar tarefas, nas habilidades e 

potenciais das pessoas. 

Diante dos processos de mudanças, compete à área de recursos 

humanos exibir uma postura mais positiva, a fim de se atingir o grande 

objetivo, ou seja, a inovação. 

Resolver conflitos 

Compete à área de recursos humanos se conscientizar de que o 

conflito nas organizações é inevitável, uma vez que as pessoas convivem por 
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largo espaço de tempo no mesmo lugar, dotadas de estruturas diferenciadas de 

personalidade, que projetam valores, percepções, necessidades, enfim, 

atitudes. 

Muito embora o conflito, na maioria das vezes, projete aspectos 

negativos sobre a eficiência e eficácia orgauizacionais, não se pode negar que 

ele apresente pontos positivos ao identificar necessidades que demandam 

novas criatividades e novos desempenhos decorrentes de uma situação de 

estagnação que muitas vezes condiciona o trabalho nas empresas. Muitas vezes 

o conflito fornece as bases para a inovação e para as mudanças. Compete à 

área de recursos humanos saber administrá-lo. 

Participacão nos objetivos globais da empresa 

Participar dos objetivos globais significa envolver o 

desenvolvimento dos cinco elementos analisados acima. Tanto no processo de 

expansão como no de diversificação, atribuições da alta cúpula da empresa, as 

pessoas estarão envolvidas e o papel de recursos humanos toma-se, pois, 

estratégico, uma vez que irá surgir a necessidade de visualizar e participar dos 

negócios da empresa. 

Acreditamos que a qualidade da perfonnance irá promover junto 



230 

a cúpula da empresa o reconhecimento devido à atuação da área de recursos 

humanos, pois os objetivos são atingidos através das pessoas. A lealdade 

dessas pessoas em relação aos objetivos organizacionais será decorrente de 

como elas perceberem que estão crescendo e se desenvolvendo no plano 

profissional. 

A falta de prestígio e importância que caracteriza a área de 

recursos humanos nas empresas, quando comparada com as demais áreas, irá 

se refletir sobre a formação acadêmica nessa modalidade de ensino. Talvez 

esse fato explique o porquê da preferência dos alunos dos cursos de 

administração direcionar-se para outras áreas, tais como marketing e finanças. 

Algumas considerações devem ser feitas. 

Os programas dos cursos de administração de pessoal e recursos 

humanos devem ser revistos no sentido de se buscar uma integração maior 

com os objetivos que as empresas perseguem em seus diversos ramos de 

negócio, e não ser ministrados de forma isolada, enfatizando funções de 

pessoal, como se elas fossem categorias independentes. A integração dessas 

diversas funções devem ser integradas a partir de um conjunto de políticas que 

demonstrará de forma clara e eficiente essa ligação. 
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Existe uma separação muito grande entre as diversas disciplinas 

que enfocam o comportamento humano e a disciplina de recursos humanos. A 

integração entre elas se faz necessária, no sentido de não passar para o aluno a 

idéia de que psicologia, a sociologia e outras disciplinas afins são meramente 

disciplinas de "cultura geral", mas buscar uma integração no sentido de se 

criar um único eixo que irá direcionar o conhecimento sobre as pessoas que 

atuam nas organizações. 

Levar o aluno a se defrontar com as novas pesquisas que estão 

sendo desenvolvidas na área de pessoal e propor novas pesquisas como forma 

de o mesmo visualizar os problemas humanos existentes nas organizações. 

Destacar cada vez mais os aspectos estratégicos da administração 

de recursos humanos, em termos de desafios e oportunidades, no sentido de 

não passar para o aluno que recursos humanos é uma área simplesmente 

operacional, onde se faz seleção, treinamento etc. 

Acreditamos que uma barreira importante que se impõe no 

ensino desta disciplina diz respeito ao fato de que, enquanto nas demais áreas 

o aprendizado se desenvolve em relação à resultados quantitativos, em 

recursos humanos eles surgem mais na forma qualitativa, passado a falsa idéia 

de que o que não pode ser quantificado não tem valor científico. 
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Ao finalizar esse trabalho de pesquisa, os resultados obtidos 

demonstram que, tanto na visão dos executivos da cúpula da empresa, como na 

dos gerentes e demais chefias de recursos humanos, muito existe ainda por 

criar e implementar nessa área. 

A importância e o reconhecimento da atuação de recursos 

humanos estão ligados às estratégias de inovação no processo de gestão e na 

integração com as demais áreas da empresa, e não na postura critica e 

centralizada dos processos de recursos humanos como forma de demonstração 

de poder e status. 

Deve-se buscar a sinergia entre pessoas e produtividade, como 

forma para se atingir a eficácia organizacional. 
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FUNDAÇÃO GETÚLlQ VARGAS 

ESCOLA OEADMINISTRAQÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO · 
Reconhecida peJo DeCfeto ri' 52.830 de 14/11/6:3-

D.O.U. - 17/12/19S3 

Imoortância da Area de Recursos Humanos . 

Loca l i z a çào d a  
, (  c i d a d e ) 

I d ad e  

Possui Curso Supe r i o !� ?  1 s im ) nào 

Qua l ?  

Curso d e  Espe c i a l i z aç�o e m  n iv e l  d e  P6s -G r ad uaç&o 

Curso d e  !,,'le s 'c l'''ado? ( _ _  � )  com p 1 e t o  o u  

{-'n'-ea d e  Con c e n  traç:ào lt 

CUrSO d e  Doutor-ad o"7-' com p l eto ou 

A �ea d e  Con cen t r a ç� o  

Den om i n a ç�o d o  C a r g o  A t u a l  

Nive l H i e r á r q u i c o  

n ive l d e  d i r e ç � o  

n iv e l  d e  g e r ê n c i a  

n iv e l  d e  supervis.�o ou c h e f i a  

Tempo d e  penn2r.nén c i a  n o  C�t r g o  a t u a l  

Ternpo d e  permanên c i a  n a  empresa 

i cUF'san d o  

) cursan d o  

�,.n DS 

an os 

o acesso ao cargo atua l nessa empresa d eu-se a t ravés d e  

r e c rutamento e x t e r n o  

Fav o r  i n f o rmar o 

.!... 
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA DEADMINISTRAÇÃO D E  EMPRESAS DE SÃO PAULO . 

Reconhecida pelo Decreto n� 52.830 de 14/11/63 
o,O,U. - 17/12/1963 

Caracterizaç�o da Emoresa 

Pú b l i ca - Ad m i n i s t r açâo D i r e t a  

E c c m o m i a  r�1 i s t a  

\ _,_} P r ivada r�1 u l  t i na c i ona l 

P r i v a d a  Naci ona l 

, __ J out ro �: i po - espe c i -F i cat-

2 "  func i o n à r ios d a  empresa 
atuam em Recursos Human os � 

3 .. 8amo d e  tle q ó c .i os 

Comé r c i o  

( _ )  F i n B.n c e i i:-o 

, \ \ _,- I  

F'r-esi:açao d e  Ser-v i ços 

4 �  Den o m i n a ç�o da Area de Recursos Humanos na sua Emp resa 

HecUr-SOS HUfOE\nos 

( _ ) R e l a çêJes I n d ustl"' i a i s  

outra denom i n a çâo - espe c i f i car 

5 �  Faturamento anua l ( em d o l ares ) nos anos de 
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GETÚLIO VARGAS 

ESCOLADEADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAUl,..O . 

ReconhecIda pelo. Decreto- nQ 52.830 de 14111/63 
D.O.U . •  17/12/1963 

QuestOes 

1 �  I n d i ca r  as áreas d e  R . H �  e x i s ten tes em �ua emp resa 

R e t: t-u. tamen to e Se 1 8<'.;:ao 

Pesq u i s a  d e  Sa l á r i o s  

Des c r i çao , A n á l ise e Ava l i a çà o  d e  Cargos 

A d m i n i s t r a ç�o d e  S a l á r ios 

( Treinamento e Desenvo l v i me n t o  d e  Pessoal 

P l anej a m e n 'i:o de C a r r-ei r-a 

P l an e j amen ';co de Pessoal 

H i g i en e  e Seguran ç a  n o  T r a ba l he 

Ava l i açâo d e  Desem pen ho 

D e p a r tamen to Pesso a l  

Ern r'e l Elção a o  F' 1 2n e j amen to d e  F'essoal 
que 

pode-se a ·f i rm3.t� 

E l e  é i m p o r t a n t e  e n a  m i n ha e m p resa o R � H �  f a z  parte d o  
P l anej amen to Estra t é g i c o  

Con s i d e ro q u e  e l e  sej a i m p o r tan te , mas o R � H �  a i n d a  n à o  
f a z  parte d o  P l an e j amen t o  E s t r a tég i c o  

o P l an e j amen to de Pess o a l  e x i ste somente para f a c i l i tar 
o preen c h i m e n to de c a r g os vagos 

Na m i n ha emp resa n à o  e x i s t e  P l an e j amen to d e  Pessoa l 
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ESCOLADEADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE sÃO PAUL? 
ReCQnhecfda pelo .Decreto ng 52.aao de 14/11/63 

D.O.U. · 17/12/1963 

. .::. � E m  se tt-atando de po l i t i cas d e- Recur-sOS Humanos n a  sua 
empt-esà !, - v o cê -:!:'\ cred i ta que II 

E l as '  sâo bem e s t ru turadas e ap l i cadas 'em sua empresa 

Muito embora e l as e x i stam , n�o sào ap l i cadas 

( Muito embora e x i s tam � devem ser rev i stas 

4 .  L i s te as p r i n c i pa i s  con t r i bui çôes que a á rea de Recursos 
Humanos o f e rece para a empresa 

5 .  C i te qual a área d e  maior i m port� n c i a  n a  sua empresa 

.:s . Em n:? l a ç�.:o aos �f atol'�es abai N o ,  como v o cê ava l i a  a á rea. d �2 
F�e cu rso!:. Humanos em f-e l açâo à área mais i mportan t e  em 
termos d e  � 

Resu 1 �c.ados l'1éd í o  Bai H O  
-- ------- --_._----------------------- ------------'----------,._--

Par t i c i paçào no processo 
d e c i s 6 r i o  da empresa 

Promover mudan ças 

Reso l ve r  con f l i tos 

Par t i c i paçâo n o s  o b j e t i vos 
g 1 0 b a i s  d a  empresa 

.. q. 
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